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1.  Til leseren! 
 
Årsmeldingen for 2014 er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret om hvordan fjoråret 
forløp i Hof kommune. Vi håper at meldingen er lesbar i den forstand at også de som til daglig ikke 
arbeider i kommunen, har utbytte av innholdet.  
 
Dersom du har kommentarer eller synspunkter til årsmeldingen, kan du sende dem til:  
 
Hof kommune, Sentraladministrasjonen, 3090 Hof.  
 
Du kan også gå inn på kommunens hjemmesider under www.hof.kommune.no hvor du også finner 
våre e-postadresser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetning 2014 – Hof kommune 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 Side 3 

2.  Politisk og administrativ organisering 
 
Hof kommune er politisk ledet og organisert med kommunestyret som øverste politiske 
beslutningsorgan.  
 
De øvrige utvalg har avgjørelsesmyndighet i enkle saker, innenfor sine områder, og er ellers 
innstillende organer overfor kommunestyret.  
 
Formannskapets medlemmer, supplert med to arbeidstakerrepresentanter, utgjør 
administrasjonsutvalget. Figurene nedenfor viser kommunens politiske organisering. 
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Administrativ organisering Hof kommune 
 
 

 
 
Hof har inngått vertskommunesamarbeid innenfor flere områder. Nedenfor nevnes de mest sentrale 
områdene. Sektorlederne, NAV leder og rådgiver oppvekst har ansvar for å følge opp avtalene som er 
relevante for sine områder. 
 
Re er vertskommune: Pedagogisk-Psykologisk tjeneste, Skatteoppkreverkontor, Miljørettet helsevern, 
Barneverntjenesten og Landbrukskontor 
 
Holmestrand er vertskommune: Byggesaksbehandling, Arealplanlegging, GEO data, 
Kommuneplanlegging og Hjelpemiddelsentral 
 
Kongsberg er vertskommune: Brann og redning 
 
Hof er vertskommune: Nord-Jarlsberg kulturskole 
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3.  Rådmannens kommentarer 
 
Hof kommune har i løpet av de siste 13 - 14 årene foretatt en rekke investeringer i infrastruktur og 
viktige tjenestebygg som sammen med en kontinuerlig utvikling av et tjenestetilbud skal gi Hof 
kommunes innbyggere kvalitativt gode tjenester og bidra til at Hof kommune et godt sted å vokse opp, 
et godt sted å bli gammel og et godt sted å bo. Den økonomiske situasjonen i kommunen er nå 
vesentlig endret i forhold til hva enn den var tidligere. Mesteparten av egenkapitalen kommunen fikk 
fra salg av aksjer har blitt nyttet til infrastruktur og nybygg. Dette har vært en utvikling som har vært 
stadig sterkere de siste årene.  
 
Vi har hatt en sterk vekst i lønns- og pensjonsutgifter i kommunal sektor generelt og Hof er intet 
unntak. Dette sammen med mindre likviditet, høyere lånegjeld, sterkere press på tjenestene gir oss en 
mye strammere økonomisk situasjon enn tidligere. Veksten i frie inntekter for Hof kommune har de 
siste årene ikke vært nok til å dekke opp økningen på kostnadssiden. Vi antar at tilsvarende vil være 
tilfelle for årene framover.  
 
Økonomisk status i Hof kommune er forverret siden forrige år. Hovedfokus fremover bør være å få 
balanse i økonomien med kutt og sterkere prioriteringer mellom tiltakene. Slik økonomien er i Hof er 
det ikke noe buffer, og enhver kostnadsøkning gir økonomiske utfordringer. En del forhold slår 
uheldig ut i 2014, som svikt i skatt/rammetilskudd, svikt i inntekter, sterk vekst i pensjonsutbetalinger 
og merkostnader til MED finansiering i samhandlingsreformen. Sammenlignet med andre kommuner 
har Hof kommune et gjeldsnivå som burde være akseptabelt, men netto driftsresultat er for svakt, det 
tåler ikke fremtidige renteøkninger eller noe annet av økninger og andelen disposisjonsfond er også for 
lav.  

Det har i 2014, som i en årrekke tidligere, blitt drevet aktivt forebyggende folkehelsearbeid innenfor 
samtlige sektorer i Hof kommune. Det har vært en partnerskapsavtale innenfor folkehelsearbeidet 
siden 2005. Svært mye av det som har vært gjort innenfor sektorene for oppvekst, sosial, kultur, helse 
og omsorg bærer sterkt preg av å ha vært forebyggende folkehelsearbeid direkte rettet mot brukere.  
 
Samhandlingsreformen har som et av sine viktige elementer et sterkt fokus på forebyggende arbeid – 
folkehelsearbeid – og å bruke ressursene riktig. For å kunne stå rustet i forhold til reformen har sektor 
for helse og omsorg også i 2014 hatt fokus på å jobbe med organisering av tjenestene som tilbys. 
Samhandlingsreformens ordning medfinansiering fikk store konsekvenser for det økonomiske 
resultatet for 2014. En ekstraregning på i overkant av kr 800.000 utover det kommunene fikk overført 
var resultatet. Denne overskridelsen er utenfor kommunens kontroll.  
 
For å kunne gi brukerne et godt tjenestetilbud er den aller viktigste innsatsfaktoren de ansatte som 
utfører tjenestene. Det er helt nødvendig at kommunen fokuserer på kompetanse og vedlikehold og 
utvikling av kompetanse i alle sektorer. Hof kommune som arbeidsgiver har ansvar for å sikre at 
tjenestene som produseres og myndighet som utøves gjøres innenfor lovverket. En viktig forutsetning 
for å kunne dra nytte av kompetansen i organisasjonen er et godt og inkluderende arbeidsmiljø.  
 
Vi jobber hele tiden med og både få ned sykefraværet og å gjøre arbeidsplassen helsefremmende. Det 
har i 2014 vært jobbet med anerkjennende kommunikasjon som metode innenfor barnehagesektoren. 
Resultatet av dette og tidligere arbeid i forhold til å gjøre barnehagene helsefremmende har bidratt til 
blant annet et vesentlig lavere sykefravær. Erfaringene fra denne sektoren deles med de øvrige.  
 
En utfordring i forhold til å gi et godt tjenestetilbud er å ha den riktige kompetansen i kommunen. Vi 
må være konkurransedyktige slik at vi klarer å holde på våre medarbeidere og ved ledige stillinger ha 
mulighet til å rekruttere medarbeidere med den kompetansen vi krever. 
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Flere tjenesteområder er i 2014 gått over fra egen produksjon til kjøp fra andre, kommuner eller 
private. Det har blitt inngått vertskommuneavtaler innenfor teknisk sektor for å sikre 
tjenesteproduksjonen for kommunens innbyggere. I løpet av 2014 ble det inngått vertskommuneavtale 
med Re om felles landbrukskontor og felles barnevern. Dette i tillegg til at Hof allerede har en 
vertskommuneavtale med Holmestrand og Re om felles kommuneplanlegger og felles byggesak, 
arealplan og kart. Innen helse og omsorg kjøpet kommunen tjenester fra eksterne tilbydere. Derav er 
andelen lønn redusert og erstattet med kostnader til kjøp av tjenester fra andre. 
 
Det har vært en fortsatt satsing innenfor eldreomsorgen i 2014 og barn og unges interesser har hatt et 
sterkt fokus gjennom det arbeidet som vi har gjort med videreføring og utvikling av 
helsesøstertjenestene, gode barnehager og kompetanseutvikling og satsing på tilpasset opplæring i 
skolen. Innenfor kultursektoren har satsingen på kulturskolen hatt et særlig fokus i året som har gått. 
 
For å forbedre netto driftsresultat så må kostnadene ha fokus og holdes under kontroll og vi må sørge 
for å få inn de inntekter vi kan. Det bør på nytt vurderes nye inntektsmuligheter grunnet ubalanse i 
økonomien og slik administrasjonen ser det er eiendomsskatt det eneste alternativet. Det finansielle 
ansvarsprinsipp i kommunal forvaltning innebærer at kostnadene ved å produsere tjenestene skal 
dekkes av dem som har nytte av tjenestene og ikke forskyves til senere generasjoner. Hvis man skal 
satse på en bærekraftig utvikling, imøtekommes dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at 
kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov. Formuesbevaringsprinsippet går ut på at en 
kommunes tjenestenivå ikke skal opprettholdes eller økes ved å bygge ned formuen.  
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4.  Kommuneplanens handlingsdel 

 

Kommuneplanens handlingsdel – oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel 
Handlingsplanen basert på Kommuneplanens samfunnsdel trekker fram en rekke tiltak som har 
budsjettmessige konsekvenser.  Kommuneplanens handlingsdel og arealdel skal bidra til å realisere 
målene i kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsdelen og arealdelen ble behandlet i FS i møte 8/4-
2014 og deretter lagt ut på offentlig ettersyn.  
 
Det må presiseres at det har vært svært lite handlingsrom i budsjettet til å iverksette nye tiltak. De 
tiltak som har blitt iverksatt har blitt tatt innenfor den enkelte sektors ramme. Andre tiltak som krever 
ekstra ressurser må utsettes til senere i økonomiplanperioden. Nedenfor følger konkrete tiltak som er 
oppsummert fra de ulike satsingsområdene. Enkelte tiltak igangsettes og andre tiltak vil det være 
vanskelig å få på plass med de rammene kommunen har til rådighet. 

Klimaregnskap og vurdering av ytterligere samarbeid om miljø – 3K 
Klima og miljøkonsekvenser skal være fullverdig og fullstendig utredet i alle planer der det er relevant 
i forkant av politisk behandling. Dette skal innarbeides i kommuneplanens utfyllende bestemmelser. 
Klimaregnskap skal etableres med basisår og rutiner for oppfølging. Dette skal gjøres i 3K-
samarbeidet. Videre skal det vurderes ytterligere samarbeid om miljøarbeid i 3K. Områder som 
vurderes utbygget ved fortetting, må utredes også i f.t. klimaendringer. Dette gjøres i fortløpende 
saksbehandling i f.t. reguleringsplaner og byggesaker. 
 
Klima og energiplan til Hof kommune 
Handlingsplanen til klima- og energiplanen i Hof kommune ble vedtatt i kommunestyret i desember 
2010. Organisasjonen jobber kontinuerlig innenfor mange av de områdene som planen skisserer. Noen 
av tiltakene er imidlertid knyttet til utbygging eller krever ekstra finansiering. Enklere og rimelige 
tiltak er kanskje mest realistisk både i forhold til nedlagt innsats og forventet energibesparelse. I løpet 
av 2014 er det foretatt en gjennomgang av den kommunale bygningsmassen i forhold til ENØK. 
Sluttrapporten er snart ferdig og vil bli lagt frem for politisk behandling.  

Deltakelse i Biogassprosjektet – videre oppfølging – 3K 
Kommunens deltakelse i biogassprosjektet i regi av Vesar følges opp i regi av 3K samarbeidet. Dette 
gjøres i fortløpende saksbehandling.  

Revisjon av sentrumsplan 
Arealer til offentlige formål – inklusiv sosiale møteplasser – og sikring av grønt struktur i og rundt der 
folk bor, gjøres i forbindelse med både kommuneplanen og ved revisjon av sentrumsplanen. Ta i bruk 
”helse i plan” og ”trygge nærmiljøer” i den kommunale planlegging. Sikre det nødvendige antall 
pendlerparkeringsplasser. Arbeidet med revisjon av sentrumsplanen igangsettes. Økonomiske 
konsekvenser av deltakelsen i prosjektet ligger i budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. 

Prosjekt – ”Gå strategi” – 3K 
Som et tiltak både forebyggende i folkehelseperspektiv, miljømessig og tettstedsutvikling ønskes det å 
igangsette et eget prosjekt som kalles ”Gå strategi”. Prosjektet sees i sammenheng med prosjektene 
som finansieres av folkehelsemidlene hvor det er avsatt midler på fond. 

Felles innspill til VFK om vegplaner/prioriteringer og skyssordninger 
Samlede 3K-innspill til Vestfold fylkeskommune ved rullering av veiplaner/prioritering av virkemidler 
og på områdene spesialtransport og skoleskyss. Dette må det arbeides med løpende og politisk 
behandles i hver kommune. 
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Kommunens VA-plan 
Planverk for VA sektoren oppdateres og justeres dersom behov. Administrative ressurser er nødvendig 
for å gjøre dette revisjonsarbeidet. Dette skal gjøres i kommunens VA-plan og følges opp i løpende 
saksbehandling.  

Mobildekning i hele kommunen 
Mobildekning i hele kommunen. Spesielt fokus på å få bedre dekning i Eidsfoss. Et virkemiddel her er 
deltakelse i Gigafib som kommunen allerede er.  

Trafikksikkerhetsplan 
Trafikksikkerhetsplanen i Hof er i ferd med å bli rullert. Den skal framlegges for politisk behandling i 
løpet av 2014. Det skal utbedres konkrete fortau, kryss og krysningspunkter som ansees som farlig. 
Dette skal komme fram som tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Legge til rette for at alle barn skal/kan gå 
deler av skoleveien. Virkemiddel er å videreføre gang og sykkelveier og dette vil være en del av 
trafikksikkerhetsplanen.  
 
Gang og sykkelsti på Eidsfoss følger et eget løp og det vil bli fremmet som egen sak over nyttår etter 
nødvendige avklaringer. 

Strategisk næringsplan 3K  
Strategisk næringsplan 3K knyttes til deltakelse i ”Byregionsprogram” – samhandling mellom 
by/tettsted og omland.  Det skal etableres en omforent plattform for næringsutviklingsstrategi i 3K. 
Arbeidet med Strategisk næringsplan for 3K vil bli igangsatt våren 2015. Det skal etableres gode 
møteplasser for samarbeid kommune – næringsliv – i kommunene hver for seg, og 3K samlet.  
 
Utvide lokale næringsområder. Kommunen skal delta i en regional satsing for profilering av 
næringsområder i Vestfold. Dette ligger i Kommuneplanens arealdel. Det skal etableres gode rutiner 
for utveksling av informasjon mellom skoleverk, høyere utdanning, næringslivet og kommunen.  
Det skal være et forutsigbart og profesjonelt tilbud om etablererveiledning. Det skal gjøres gjennom å 
videreføre deltakelse i Startnettverket. Kommunen skal bidra på alle relevante og aktuelle arenaer der 
næringsutvikling foregår i Vestfold. Virkemidlet for dette er både KIV og RPVI.  

Bidra til å etablere flere lærlingplasser 
Kommunen skal bidra til at det etableres flere lærlingplasser. Etablere møteplasser for kontakt skole – 
næringsliv - kommune – høyere utdanning. Et virkemiddel for dette er Strategisk næringsplan – 3K. 
Videre er allerede eksisterende møteplasser som næringsråd, næringsforeninger og andre relevante 
oppnevnte råd aktuelle. Løpende aktivitet. 

Arbeidsgiverpolitikk – flere heltidsstillinger 
Etablere flere større og hele stillinger. Dette er viktig som et ledd i arbeidet med å rekruttere og 
beholde ansatte. Videre antas det at dette vil det bidra til å redusere sykefraværet. Et virkemiddel er å 
ha oppdaterte, profesjonelle og gode rutiner for kommunens arbeidsgiverpolitikk. Løpende aktivitet. 

Redusere frafallet og følge opp de som faller utenfor 
Arbeide med å redusere frafallet i videregående skole. Virkemiddel er å videreføre deltakelse i ”God 
oppvekst” og regional plan for helhetlig opplæringsløp. Løpende aktivitet. Kompetent 
rådgivningstjeneste – samarbeid skole og arbeidsliv, tilpassede tiltak som følger opp ungdom som ikke 
er i vanlig skole eller arbeid. Detter er et samarbeid med NAV og Vestfold fylkeskommune. Løpende 
aktivitet. 

Folkehelse - prosjekter for fritidsaktiviteter for alle 
Kommunen skal sørge for et systematisk arbeid for bedret folkehelse gjennom det pågående arbeidet 
med drift i alle sektorer. Stimulere til økt fysisk aktivitet for alle aldre. Virkemiddel er oppdaterte 
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folkehelseplaner.  Hof kommune har avsatt midler på et folkehelsefond og det tildeles midler til 
prosjekter i årlige behandlinger i utvalg for helse, kultur og oppvekst.  
 
Tilstrekkelig uteområder for organisert og uorganisert aktivitet i kommunen. Universelt utformede 
bygg og uteområder er viktig. Samarbeid med private om turstier, lekeplasser og balløkker.  
 
Videreføring av pågående satsinger som ”Toppturer i Hof”. Det pågår et arbeid for å lage tur og 
trimløype ved Hof skole. Den er ikke prioritert i nåværende økonomiplan. Det er ønskelig å ha et 
aktivitetstilbud for alle – også barn med spesielle behov og barn fra alle samfunnslag.. 
 
Virkemidler i forhold til å fritidsaktiviteter er Folkehelseplan, Kommuneplanens arealdel, 
Sentrumsplan, Kommunedelplan for kulturanlegg, ”Ungdommens kommunestyre”, ”Ung i Hof” og 
folkehelsefondet. Eventuelle økonomiske konsekvenser som kommer utover det som kan dekkes over 
folkehelsefondet må tas med i budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. 
 
Frisk i 3K kan være aktuelt som et felles prosjekt. Samarbeid med frivillige organisasjoner, 
helsestudioer – Frisk i 3K som felles mobilisering. Her er det også øremerkede midler det kan søkes 
på. Følges opp i 3-K regi. 

Styrkede helsestasjoner og vurdere felles kommunepsykolog – 3K 
Forebygge/redusere psykiske lidelser i befolkningen generelt og blant barn og unge spesielt. Styrkede 
helsestasjoner er et viktig virkemiddel. Vurdere felles kommunepsykolog. Styrke samarbeidet med 
frivillige lag og organisasjoner i 3K for å styrke kompetanse innenfor alle berørte fagfelt – spesielt 
psykiatri og rusfeltet i kommunehelsetjenesten. Følges av i 3-K regi. 

Foreldreveiledning fra fødsel og oppover  
Foreldreveiledning fra barnet er født og gjennom barnehage og skole. Spesielt med fokus på barn som 
ikke går i barnehage. Etablere og følge opp møteplasser for foreldre for erfaringsutveksling og 
utarbeidelse av retningslinjer for samarbeid skole hjem. Helsestasjonen er virkemiddel her. 
Hjemmebesøk etter fødsel. Helsesøster følger opp dette som en løpende ordning. Skolen har 
helsesøster til stede hver uke. Etablert en ordning med 50 % på Hof skole. Dette er en løpende 
aktivitet. 

Prosjekt – Oppfølging av ”Ung i Vestfold” undersøkelsen. 
Oppfølging av «Ung i Vestfold» undersøkelsen. Nytt eget prosjekt i samarbeid med UKS «Ung i 
Hof». Bør vurderes som et 3K prosjekt. Alternativt å se det sammen med prosjekter knyttet til bruk av 
fond for folkehelsemidler. 

Boligsosial handlingsplan – videre oppfølging 
Aktiv og målrettet boligsatsing. Bolig, arbeid og tverrfaglig oppfølging knyttet til rus og psykiatri. 
Boligsosial handlingsplan er et viktig virkemiddel. Det er lagt inn i økonomiplan en rehabilitering av 
Vestbo som er en bemannet bolig med to brukere samt at det også her er kommunale boliger for 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Det vurderes også å etablere en leilighet i denne boligen for å ta i 
mot akuttplasseringer. Prosjektet har en høy kostnad og det blir gjort andre sonderinger for å se om det 
kan løses på en rimeligere måte. Det vises til egen sak om dette som vil komme i løpet av 2015.  

Prosjekt velferdsteknologi og boligtilpasning - Hjemmerehabilitering   
Framtidsrettet og oppdatert bruk av ulike løsninger innenfor velferdsteknologi og boligtilpasning. 
Målgruppe er først og fremst friske eldre i forebyggende henseende. Det skal starte et nytt prosjekt. 
Dette skal kobles til det løpende arbeidet med hjemmerehabilitering. Løpende aktivitet innenfor 
sektoren. 
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Demensplanen 
Aktivt forebyggende arbeid rettet mot demens. Virkemiddel er å ferdigstille demensplanen. Dagsenter 
for demente gjøres innenfor de økonomiske rammer som sektoren har til øvrig dagsenteraktivitet. I 
tillegg er det søkt om prosjektmidler. 

Informasjon – Hof.kommune.no – øke graden av selvbetjening 
Oppdatert og relevant informasjon lett tilgjengelig. Øke graden av ”selvbetjening”. Virkemiddel er å 
videreutvikle kommunens hjemmesider: Informasjon, skjemaer, brukerundersøkelser, 
serviceerklæringer. 3K eller KIV samarbeid. Dette må skje sammen med andre kommuner.  
Administrasjonen gjennomgår materialet som allerede er på hjemmesiden og inviterer våren 2015 inn 
til en workshop med de folkevalgte for å se på hva som kan gjøres på kort sikt for å forbedre 
hjemmesiden. Dette skulle vært gjennomført høsten 2014 men pga. forsinkelser fra leverandør måtte 
det utsettes. 

Felles legevakt 
Bidra til etablering av felles legevakt med tilleggstjenester for alle kommuner. Dette arbeidet foregår i 
2014/2015. Det skal nedsettes et prosjekt med en prosjektleder som skal utrede de økonomiske 
konsekvensene og behovene for KAD plasser. Dette medfører økte kostnader i 2015. Det budsjetteres 
med kr 100.000 til prosjektarbeidet i budsjett 2015. Legevakten vil være operativ fra og med 1.1.2016. 
Det er fortsatt usikkerhet rundt kostnadene framover og hvordan de blir i forhold til det Hof kommune 
betaler for legevakt i Horten og det vil derfor innarbeides i økonomiplan 2015-2018 når dette er klart. 

Grunnleggende ferdigheter og godt læringsmiljø 
Styrke grunnleggende ferdigheter – IKT, lesing, skriving og regning. Kompetanseutvikling og 
videreutdanning av personalet i barnehager og skole. Løpende aktivitet. Sikre alle barn i barnehage og 
skole en hverdag som preges av trivsel og læring. Alle barnehager/skoler har kunnskapsbaserte 
planer/rutiner som sikrer et systematisk arbeid for å sikre et godt læringsmiljø for alle. 
Kompetanseutvikling i klasseledelse. Løpende aktivitet. 

Individuelle planer og god integrering 
God oppfølging av funksjonshemmede barn i barnehage og skole. Individuelle planer og kompetente 
medarbeidere. Løpende aktivitet. 
 
God integrering av barn med innvandrerbakgrunn. Tiltak er kompetanseutvikling i barnehage og skole. 
Dette er en løpende aktivitet. 

Barneverntjeneste 
Sikre en oppdatert, habil og kompetent barneverntjeneste. Vertskommunesamarbeid med Re er 
etablert i 2014.  

Bibliotekplan 
Videreutvikle biblioteket i egnede lokaler som sosial og kulturell møteplass – med aktuell formidling 
og teknologi. Virkemiddel er bibliotekplan. Alternative lokaler til bibliotek skal vurderes i 2014. 
Oppsigelse av eksisterende leieavtale med virkning fra 1. januar 2016. 
 
Lokalhistorisk arkiv. I perioden vurderes fremtidig drift og formidling. Dette skal gjøres i samarbeid 
med historielaget. Bibliotekplan er et virkemiddel også her. Økonomiske konsekvenser må tas med i 
budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. 

Kunstgressbane i Hof 
Kunstgressbanen ved Hof skole etableres. Dette arbeidet gjøres i 2014-2015. Det er innarbeidet 
oppdaterte konsekvenser for økonomien i budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. 
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Kulturmiljø Eidsfoss  
Kulturmiljø Eidsfoss. Kommuneplanens arealdel er viktig og arbeidet med LUK prosjektet 2014/215. 
Vestfoldmuseene og museumsplan. Samarbeid med fellesutvalget og lokale aktører. Dette er et 
pågående arbeid og innenfor vedtatte budsjettrammer. Det arbeides i et bredt samarbeid om å få inn 
Eidsfoss på statsbudsjettet.  

Vassås ødegård og kulturminneplan 
Kulturminneregistrering. Vurdere å utarbeide en kulturminneplan. Samarbeidspartnere er Hof 
historielag, Riksantikvaren, Kartverket. 
 
Vassås ødegård. Søke å få avsluttet forprosjekt og vurdere videre formidling og drift. Se på muligheter 
for å videreføre kunnskapsinnhenting mm. Ytterligere behov for ressurser i forhold til å utarbeide en 
kulturminneplan og eventuelt videreføre kunnskapsinnhenting på Vassås ødegård vil gi økonomiske 
konsekvenser. Det er ikke funnet rom til dette prosjektet i budsjett 2015.  
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5.  Hof som arbeidsgiver, internkontroll og etiske retningslinjer 
 
Antall faste ansatte utgjør ca. 250. Når det gjelder fravær er dette beregnet med bakgrunn i alle 
stillinger faste og ikke faste. Rapportene tas ut fra HR-systemet.  
 
Sykefraværet: 
 
År   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Årsverk  190 205 187 187 185 185 182 170 177 
Fraværsprosent  8,0 % 7,7 % 8,0 % 7,9 %  7,9 % 7,5 % 8,8 % 9,2 % 7,8 % 
 
Hof kommune er IA-bedrift, og sykefraværsarbeidet er et område vi har stor fokus på. Hof kommunes 
ledergruppe har hovedansvaret for IA-arbeidet og jobber med dette i ledermøtene. 
 
Likestilling: 
Alle arbeidsgivere er pålagt å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og 
hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Arbeidet skal være; 
 

• Aktivt – konkrete tiltak 
• Målrettet – definere mål og hvem som er ansvarlig 
• Planmessig – utarbeide og følge en strategi. 

 
Det skal rapporteres om den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling mellom kjønn blant de 
ansatte. Målet med det er å avdekke kjønnsmessige forskjeller og skaffe grunnlag for videre arbeid i 
henhold til aktivitetsplikten. 
 
I årsberetningen skal det rapporteres om planlagte og gjennomførte tiltak rettet mot kjønn, etnisitet og 
nedsatt funksjonsevne.  
 
Videre skal mål, tidsplan for gjennomføring og status angis.  
 
I Likestillingssenterets rapport om vestfoldkommunenes redegjørelse for likestilling i 2010 fokuseres 
det på 5 områder som kommunen bør legge frem informasjon om. 
 

1. Kjønnsbalanse 
2. Likelønn 
3. Arbeidstid / stillingsstørrelse 
4. Personalpolitiske satsninger. 
5. Tiltak i forhold til kjønn 
6. Tiltak i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne 
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1 Kjønnsbalanse 
Oversikten viser kjønnsfordeling, kvinner og menn.  
      

Ansvarsområde Menn Kvinner Total % Menn % Kvinner 

Rådmann/stab/støtte/ 1 7 8 13 % 88 % 

IKT 2 0 2 100 % 0 % 

Idrett, kultur og fr 1 4 5 20 % 80 % 

Bibliotek 0 3 3 0 % 100 % 

Teknisk felles 0 1 1 0 % 100 % 

Byggesak og bolig 0 1 1 0 % 100 % 

Drift, infrastruktur 7 1 8 88 % 13 % 

Renhold 1 8 9 11 % 89 % 

Kart og miljø 0 1 1 0 % 100 % 

Vei, vann og avløp 0 1 1 0 % 100 % 

Brann og feiing 0 1 1 0 % 100 % 

Hof skole 16 59 75 21 % 79 % 

Sfo 1 10 11 9 % 91 % 

Hof barnehage 0 15 15 0 % 100 % 

Eidsfoss barnehage 0 9 9 0 % 100 % 

NAV 1 4 5 20 % 80 % 

Vestbo 6 12 18 33 % 67 % 

Helse og omsorg 0 4 4 0 % 100 % 

Veset fellestjeneste 0 4 4 0 % 100 % 

Funksjonshemmede 1 9 10 10 % 90 % 

Veset institusjon 0 48 48 0 % 100 % 

Tjenester i fengsel 0 4 4 0 % 100 % 

Tjenester i hjemmet 0 29 29 0 % 100 % 

Tjenester i boliger 0 19 19 0 % 100 % 

Helsestasjon 0 4 4 0 % 100 % 

Fysio og ergoterapi 0 2 2 0 % 100 % 

Dagsenter 1 5 6 17 % 83 % 

Nord-Jarlsberg kultu 7 13 20 35 % 65 % 

Økonomi hr 1 2 3 33 % 67 % 

Samlet 37 213 250 15 % 85 % 

      

Totalt er det 85 % kvinner og 15 % menn ansatt i Hof kommune.  
 
Den prosentvise fordelingen mellom kvinner og menn, når det gjelder ”ledende” stillinger utgjør ca. 
76 % kvinner og 24 % menn.   
 
2 Likelønn 
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Hof kommune likestiller kvinner og menn ved ansettelse, lønn/lønnsutvikling, opplæring, 
avansementsmuligheter og arbeidsopphør.  
 
Hof kommune har en lønnspolitikk som er uavhengig av stillingsinnehavers kjønn. Lønnspolitisk plan 
har en bestemmelse vedr. avlønning under avsnittet ”Vurderinger / kriterier for lønnsfastsettelse”: 
”Lik avlønning for kvinner og menn med samme eller likeverdig utdanning, kompetanse og ansvar.” 
  
Stillinger med krav om høyere utdannelse kan være vanskelig å få besatt. Det er i slike tilfeller behov 
for å vurdere markedets etterspørsel til disse stillingene for å skaffe kompetent personell. På denne 
bakgrunn kan det være ulik lønn mellom høyskolegrupper, men uavhengig av kjønn. I mange tilfeller 
kan det være vanskelig å få noen til å søke. 
 
 
3 Arbeidstid/ Stillingsstørrelser 
Fordeling på deltids og heltidsstillinger fremgår av tabellen i forrige avsnitt. 
 
Det er hovedsakelig kvinner i deltidsstillingene i kommunen.  Det er viktig å skille mellom ønsket og 
uønsket deltid.  Uønsket deltid er kartlagt for en tid tilbake.  Mange har ønsket større stilling, men kun 
innen samme enhet, som kan være en utfordring for arbeidsgiver å få til. Endringer skjer løpende bl.a. 
jfr. følgende bestemmelse vedr. intern kunngjøring av deltidsstillinger i ansettelsesreglementets § 3: 
 
 ”Deltidsansatte kan få utvidet sin stilling jfr. Hovedtariffavtalens kap. 1 § 2.3.1 – 3. ledd: ”Ved ledig 
stilling skal deltidsansatte, ved intern utlysning i kommunen/virksomheten, tilbys utvidelse av sitt 
arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.”  
 
Hof kommune jobber aktivt med å redusere uønsket deltid. Dette arbeidet pågår kontinuerlig. 
 
4 Personalpolitiske satsninger 
 
Oppfølging av IA-avtalen. 
Som personalpolitisk satsing kan nevnes Hof kommunes reglement for ”Livsfasebasert 
personalpolitikk i Hof kommune – retningslinjer». 
 
Reglementet viser i pkt. 2.2 avsnitt til bestemmelsene i lov- og avtaleverk om mulighet til å inngå 
individuelle avtaler etter behovsvurdering der det passer både arbeidstaker og arbeidsgiver 
 
Oppfølging av sykemeldte 
Hof kommune jobber aktivt med oppfølging av sykemeldte i henhold til IA-avtalen. Arbeidet gjøres 
på den enkelte sektor av nærmeste leder. 
 
 
5 Tiltak i forhold til kjønn 
 
Ved rekruttering 
Ved rekruttering har Hof kommune en kjønnsnøytral annonsering, slik at den ikke henvender seg til 
kun det ene kjønn. Ved annonsering av stillinger i virksomheter der man allerede har overvekt av det 
ene kjønn kan man som eget tiltak oppfordre søkere av motsatt kjønn, annen etnisitet eller nedsatt 
funksjonsevne til å søke. 
 
Ved intervju 
Ved innkalling til stillingsintervju har ”Ansettelsesreglement for Hof kommune” i § 6 følgende 
bestemmelse vedrørende valg av kandidater som innkalles til intervju og underrepresentert kjønn. 
«Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling, skal minst en representant fra det 
underrepresenterte kjønn tas inn til intervju når formelle krav til stillingen er oppfylt».  
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Ved utvelgelse / ansettelse 
I Hof kommunes ansettelsesreglement er det tatt inn følgende passus under § 8 ”Innstilling”: 
 
”Om søkere som står kvalifikasjonsmessig likt, følges Hovedtariffavtalens kap. 1, § 2.2.:” 
 
”Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og 
praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen).” 
 
”Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn 
er underrepresentert.  Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som 
har lengst tjeneste i kommunen.” 
 
 
6 Tiltak i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne 
 
Ved rekruttering 
Følgende momenter kan tas hensyn til ved annonsering – relatert til stilling.  

• Vektlegging av mangfold 
• Oppfordring av kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til: alder, kjønn, funksjonshemming, 

nasjonal eller etnisk bakgrunn. 
• Søkere må ha nødvendige skriftlige og muntlige norskkunnskaper.  

Ved permisjon 
Som særskilt tiltak for å fremme likestilling i forhold til etnisitet har Hof kommune følgende 
bestemmelse i permisjonsreglementet: 
  
”For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender:  
Inntil to dager pr. år med lønn.  Det forutsettes at dagene er offentlige fridager i  vedkommende 
hjemland. 
 
Ved funksjonshemming 
Hof kommune er IA - bedrift og har derved et særskilt ansvar for arbeidstakere med 
funksjonshemming. 
 
 
Rådmannens internkontroll 
Internkontroll har hatt sterkt fokus i 2014. Det ble i 2014 i anskaffet nytt internkontrollsystem fra 
Kvalitetslosen. Det har vært jobbet med implementering av dette systemet parallelt med at det gamle 
systemet har vært operativt ut hele 2014. En enkel tilgang for alle ansatte til å kunne melde avvik og til 
å varsle er tilrettelagt gjennom blant annet at det er svært brukervennlig og at det kjøres med «single 
sign on».  
 
I systemet ligger dokumentarkivet. De ulike sektorene har som i det tidligere systemet ansvar for å 
legge inn sine rutiner, retningslinjer, prosedyrer mm. Ledelsen og fellestjenester legger inn de 
overordnede rutiner og retningslinjer. Det er i systemet slik at sektorene kan legge ut dokumenter som 
ansatte må lese og signere på at er lest og forstått. Det er mulig for ansatte å søke i arkivet, det kan 
lagres favoritter slik at dokumenter som er viktige for en sektor er lett tilgjengelig for de ansatte og det 
kan følges opp med avvik knyttet direkte til en rutine.  
 
Det jobbes med internkontroll knyttet til alle områdene som kommunen har ansvar for. Ledelsen har 
ansvar for at det utarbeides betryggende internkontroll innenfor sine respektive områder. Rådmannen 
har det overordnede ansvar for betryggende internkontroll.  
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Tjenesteproduksjon 
Internkontroll av tjenesteproduksjonen jobbes det med innenfor hver enkelt sektor. Ledelsen i hver 
sektor har dette som hovedoppgave sammen med budsjettkontroll og ledelse. Det har vært stort fokus 
på denne delen i Hof kommune i hele 2014. Avvik og eventuelt varsling i forhold til 
tjenesteproduksjon gjøres i systemet. Det har tidligere vært i det gamle systemet på intranettet og er i 
løpet av 2014 implementert i Kvalitetslosen.  
 
Sektorene har ulike metoder for å jobbe med internkontrollen i tillegg til det som er felles knyttet til 
HMS og avvikssystemet. Innenfor helse benyttes bla. uanmeldte kontroller, personalgrupper som 
møtes til jevnlig refleksjon knyttet til situasjoner som oppstår og daglig oppfølging fra ledelsen knyttet 
til stadig sikring på områder hvor det avdekkes svakheter og avvik.  
 
Helse, miljø og sikkerhet 
Det er månedlige oppfølging i rådmannens ledergruppemøter og i AMU-møter på saker knyttet til 
HMS.  
I forhold til arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet har det vært mye fokus de siste årene. Mål for 
HMS arbeidet i Hof kommune: 

1. Sikre et arbeidsmiljø i kommunen som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 
arbeidssituasjon  

2. Sikre et arbeidsmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger  
3. Sikre et arbeidsmiljø med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den 

teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet  
4. Sikre vern av det ytre miljø mot forurensing og en bedre håndtering av avfall  
5. Sikre forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester 

    
I tillegg til de overordnede HMS- målene som gjelder absolutt alle ansatte skal hver sektor og avdeling 
i sitt HMS arbeid fastsette sine egne mål for HMS.  
 
Internkontrollen innenfor HMS skal blant annet sikre at de ulike tiltakene blir gjennomført. 
Rådmannens oppsummering av internkontrollarbeidet legges også fram for AMU i de aktuelle møtene. 
De områdene det er fokusert på er: vernerunden som et verktøy, avviksrapportering i Kvalitetslosen 
innenfor HMS, sykefraværsoppfølging og medarbeidersamtaler.  
 
Administrative møter i organisasjonen er viktige arenaer for å kunne utøve internkontroll. Det skal 
skrives innkalling og referat fra møter i rådmannens ledergruppe og møtene med de tillitsvalgte. 
Møtene i utvidet ledergruppe med alle virksomhetslederne har en annen funksjon og her vil det ikke 
skrivers referat.  
 
Omfang 

• Vernerunder skal gjennomføres hvert år innen utgangen av august måned. 
• Avviksrapportering HMS og øvrige områder foregår løpende og skal tas opp som tema i 

rådmannens ledermøte en gang hver måned. 
• Sykefraværsoppfølging foregår løpende og skal tas opp som tema i rådmannens ledermøte en 

gang hver måned.  
• Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig i perioden april til juni. 

 
Ansvar  
Ansvar for internkontrollen ligger på rådmannen, rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere. 
Rådmannen har ansvar for god nok internkontroll i egen organisasjon. I tillegg må alle i 
vernetjenesten, de tillitsvalgte og alle ansatte bidra i arbeidet og være positive støttespillere til at dette 
arbeidet med HMS og kontroll vil fungere. Alle må bruke Kvalitetslosen til og både lese seg opp på 
dokumenter og til å melde avvik. 
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Aktivitet 
Vernerunder 
Dokumenter: Opplegget for vernerunder med forundersøkelse, gjennomføring og oppfølging ligger i 
systemet - Kvalitetslosen. 
Hyppighet: Vernerunder skal gjennomføres hvert år innen utgangen av august måned. 
Ansvarlige: Sektorledere og virksomhetsledere der de er delegert det. 
Kontroll: 1) Handlingsplan fra hver virksomhet/verneområde legges fram for AMU i høstmøtet.  
2) Utsjekk at alt er fulgt opp i handlingsplanen tas på første AMU møte på våren. 
 
Avviksrapportering innenfor HMS 
Dokumenter: HMS dokumenter ligger i systemet - Kvalitetslosen. 
Hyppighet: Hver måned blir avviksrapportering tatt opp som tema i ledermøtet til rådmannen. Ser på 
mengde, områder hvor det er mye avvik osv. Her vil hver sektor ha ansvar for å sjekke ut og følge opp 
egne områder. 
 
Ansvarlige: Sektorledere og virksomhetsledere der de er delegert det. 
Kontroll: 1) Oppsummering av avviksrapportering legges fram for AMU på vår og høst. Både 
statistikk og dokumentasjon av tiltak som er iverksatt på bakgrunn av avvik skal være skriftlig. 
   
 
Sykefraværsoppfølging 
Dokumenter: System og rutiner for oppfølging ligger i Kvalitetslosen. 
Hyppighet: Hver måned blir sykefraværsoppfølging tatt opp som tema i ledermøtet til rådmannen. Ser 
på mengde, områder hvor det er mye fravær osv. Her vil hver sektor ha ansvar for å følge opp. 
Ansvarlige: Sektorledere og virksomhetsledere der de er delegert det. 
Kontroll: Legges fram i ledermøtet, kontaktmøtet og deretter i AMU. 
 
Medarbeidersamtaler 
Ansvarlige:•Ordfører har medarbeidersamtaler med rådmann. 
•Rådmann har medarbeidersamtaler med sektorledere, rektor, økonomisjef, rådgiver oppvekst, styrer 
barnehagene, kulturskolerektor og NAV leder. 
•Medlemmer i rådmannens ledergruppe har medarbeidersamtaler med de som ligger direkte under dem 
og delegerer eventuelt videre til sine virksomhetsledere gjennomføring av medarbeidersamtaler med 
de ansatte. 
 
Tidspunkt: Gjennomføres fra april til mai/juni. 
Kontroll: Rapportere om avholdte medarbeidersamtaler til AMU på høsten. 
 
Administrative møter i organisasjonen 
Rådmannens ledermøter  
Hyppighet: Hver 14. dag på mandager. To ulike typer møter. Hver måned er det ett møte hvor det er 
fokus på regnskapsrapportering, internkontroll, avviksrapportering og kvalitetssikring, 
sykefraværsoppfølging og strategiske spørsmål knyttet til ulike saksfelt. I tillegg til disse møtene 
avholdes ledermøter for løpende saker de andre mandagene. 
 
Deltakere i samtlige ledermøter: 
Rådmann,  Økonomisjef, Sektorleder Helse, Sektorleder Teknikk, kultur og utvikling, Rektor Hof 
skole og Rådgiver oppvekst.    
 
I tillegg møter følgende fast på andre ledermøte i hver måned (med fokus på strategi, plan, 
rapportering, kvalitetssikring og internkontroll): 
•NAV leder, styrer for barnehagene i Hof og personalrådgiver. 
  
Faste saker på andre ledermøte i hver måned: 
•Økonomirapportering pr sektor - avvik med mer kommenteres 
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•Sykefraværsrapportering pr sektor - her er det også et eget løp i regi av personal - fokus på området  
•Kvalitetssikring og internkontroll knyttet til HMS  
•Kvalitetssikring og internkontroll knyttet til Tjenesteproduksjon  
•Kvalitetssikring og internkontroll knyttet til Beredskap og krisehåndtering  
•Planverk og annet strategisk arbeid 
Kontroll: Innkalling og referat fra møtene legges i WEB SAK og på intranettet. 
 
Kontaktmøter med de tillitsvalgte 
 
Hyppighet: Rådmannens ledergruppe møter alle de hovedtillitsvalgte månedlig. Rådgiver personal er 
referent. 
Kontroll: Innkalling og referat fra møtene legges i WEB sak og på intranettet. 
 
Utvidet ledermøte 
Her møter alle virksomhetsledere (alle som har personalansvar og/eller prosjektansvar av en viss 
størrelse) og rådgiver oppvekst og rådgiver personal. 
Hyppighet: Hver 6 uke ca. 
 
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 
Kommunen har vedtatt Etiske retningslinjer for både ansatte og folkevalgte i sak 020/13.  
 
Kommunestyret har et overordnet ansvar for den kommunale virksomhet, og for utarbeidelse av etiske 
retningslinjer, tilsyn og kontroll. Hof kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, 
tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte og folkevalgte har ansvar for å etterleve dette 
prinsippet. Som forvaltere av innbyggernes fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte 
medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.  

Kommunens innbyggere har krav på å få en enhetlig behandling. Ledere på alle nivåer har et spesielt 
ansvar for å utvikle holdninger og følge opp at ansatte er kjent med og etterlever kommunens etiske 
retningslinjer. Den enkelte ansatte og folkevalgte har selv et ansvar for å sette seg inn i og følge opp de 
etiske retningslinjene som gjelder i kommunen. Som hovedregel skal tjenestevei følges ved at ansatte 
informerer/søker råd hos nærmeste leder i saker som kan ha innvirkning på kommunens omdømme. 
Nærmeste leder rapporterer oppover i systemet.  

Hof kommunes ønsker videre å få til årlige drøftinger i virksomhetene om dette og rapportering på at 
de etiske retningslinjene er gjennomgått og at de er kjent i organisasjonen.  

Hof kommune har også eget reglement for varsling av kritikkverdige forhold.  
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6.  Teknikk, kultur og utvikling 
 
Beskrivelse av sektoren 

Dette ansvarsområdet består av tidligere stab, støtte, kultur og teknikk, landbruk og miljø. 
Ansvarsområdet inneholder også rammeoverføring til Kirkelig fellesråd. Sektoren består av totalt 36 
personer: Ordfører, Rådmann, Administrasjon 8 årsverk, Driftsavdeling (inkl. driftsleder) 6,5 årsverk, 
Renhold (inkl. renholdsleder) 7,18 årsverk, Kultur (inkl. bibliotek) 3,9 årsverk, Hovedtillitsvalgt 0,7 
årsverk og IKT 1,4 årsverk (+ 1 lærling). 
 
Fellestjenestene har ansvar for kommunens felles sentralbord- og resepsjonstjeneste, felles post- og 
arkivtjeneste for hele kommunen, politisk sekretariat, hovedopptak til barnehagene, fakturering av 
barnehage, SFO og kulturskole, Storting/sametings- og kommune-/fylkestingsvalg, IKT og er en 
støttefunksjon for sektorene i forhold til personalarbeid.  
 
Sentralbord/resepsjon er kommunens ansikt utad og har i tillegg til å besvare telefoner ansvar for bl.a. 
utleie av kommunens bygninger og registrering/fordeling av post. Politisk sekretariat har ansvar for 
tilrettelegging av politiske møter og utbetaling av godtgjørelse til politikere. Ansvaret for 
gjennomføring av stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg ligger også her.  
Sektoren er også en støttefunksjon for barnehage og skole i forhold til hovedopptak til barnehagene og 
fakturering av barnehage, SFO og kulturskole. Et annet viktig ansvarsområde er støttefunksjonen 
innenfor personalarbeid. Herunder utarbeidelse av reglementer og ansvar for prosessen rundt en 
ansettelse i samarbeid med sektorene.  
 
IKT-avdelingen består av en ansvarlig i 100 % stilling og en medarbeider i 40 % stilling. Avdelingen 
sørger for datadriften i kommunen samt ”support”, telefoni, kopimaskiner og skrivere.  Flere IT-
systemer, brukere og datamaskiner gir oss en utfordring på lisenssiden fremover samtidig som det blir 
økende kostnader med vedlikehold og utbytte av maskinvare. Imidlertid er IT et viktig hjelpemiddel 
for all saksbehandling og dokumentasjon og det er derfor viktig at man prioriterer dette området også 
framover. 

Tidligere teknikk, landbruk og miljø består av en administrasjon samt drifts- og renholdsavdeling. 
Saksbehandling innenfor områdene byggesak, plan og GEO data ble 1. januar flyttet til Holmestrand 
kommune. Landbrukskontoret Hof/Holmestrand ble flyttet til Re 1. juli. Begge er 
vertskommunesamarbeid gjennom avtaler. Hovedarbeidsoppgaver innenfor administrasjonen er 
knyttet til vei, vann og avløp, kommunale avgifter, startlån, investeringsprosjekter, samarbeid med 
vertskommunene, forvaltning av kommunens boliger, bygg og anlegg, beredskap, brannvern, 
renovasjon, miljøsaker mv. 

Prosjektstilling for vannområde Eikeren var ansatt i Hof kommune i 50 % stilling fram til 01.07.14. 
Prosjektet ble forlenget til 31.12.2015 og Hof kommune har forestått anbudsprosessen for videre 
prosjektledelse. Konsulent er engasjert som et resultat av dette. 

Driftsavdelingen har ansvaret for daglig drift av kommunale bygg, leiligheter, 3 renseanlegg, 
pumpestasjoner, vannforsyning og vedlikehold og drift av kommunale veger, grøntanlegg og 
offentlige toalett.  Renholdsavdelingen har ansvar for daglig renhold av alle kommunale bygg. De 
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utfører også nødvendig vedlikehold innenfor renhold. Dette gjelder administrasjonsbygg, sykehjem, 
skole, barnehager og idrettshall.    

Kulturtjenestene med kulturkontorets faglige og allmenne oppgaver sammen med bibliotekets 
virksomhet, er en egen avdeling innenfor sektoren. Kultursjefen rapporterer til sektorleder.  

Ressursbruk i 2014 og økonomisk oversikt 
 

 
 
Kommentarer til avvik: 
I 2014 hadde kommunen et godt lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret samt KLP og arbeidsgiveravgift er 
innenfor de fleste ansvarsområdene er stor årsak til avvik. F.eks. innenfor ansvarsområde 100 og 
tjeneste 1200 administrasjon (sentraladministrasjonen) utgjør dette ca. kr. 500.000. 
 
Innenfor tjenestene drift og renhold får det de samme konsekvenser og fører til overskridelse på alle 
områder som disse fortjenestene fordeles utover. For hele sektoren utgjør dette avviket ca. 1,3 mill. 
 
Den andre årsaken til negativt avvik innenfor sektoren er sviktende husleieinntekter. 
I budsjettet var det ikke lagt inn buffer for at utleieenheter stod ledige. Dette blir vurdert fram mot 
revidert budsjett i 2015. Sviktende leieinntekter for 2014 utgjør ca. kr 440.000. 
Klokkergården og omsorgsleiligheter på Veset utgjør de største beløpene her. 
 
Viktige gjøremål i 2014: 
Etablering av vertskommunesamarbeid innenfor plan/GEO data og landbruk. 
Fagområdene plan og GEO data ble overført til Holmestrand kommune fra 1. januar. 
Landbruk ble overført til Re kommune 1. juli. 
 
Det arbeides kontinuerlig med å opprette rutiner for samarbeid. «Nye» problemstillinger som 
man ikke tenkte over når alt var samlokalisert i Hof dukker opp jevnlig, men det oppleves 
som et godt samarbeid med begge vertskommunene og alle ønsker å finne gode løsninger til 
det beste for innbyggerne. 
 
Nødstrømsaggregat 
Etablering av nødstrømsaggregat på Veset har krevd ressurser i 2014. Prosjektet ble ferdigstilt 
desember 2014 etter en forsinkelse fra leverandør, men er nå i drift og vil sørge for at hele 
bygningsmassen på Veset vil kunne opprettholde normal drift ved strømbrudd. 
Driftsavdelingen har bidratt med bl.a. muring av platå som aggregatet står på. 
 
Renseanleggene 
Etter avviket ved Sundbyfoss renseanlegg i januar 2014 ble ytterligere overvåking av anlegget 
installert.  

Ansvar Regnskap Buds. inkl. endr. Budsjett Avvik i % Avvik i NOK
10 Teknikk, kultur, utvikling 34 832 638 33 359 000 33 059 000 4,42 -1 473 638
100 Rådmann/stab/støtte/personal 12 130 257 11 477 000 11 177 000 5,69 -653 257
110 IKT 2 586 885 2 868 000 2 868 000 -9,80 281 115
120 Idrett, kultur og fritid 2 499 739 2 540 000 2 540 000 -1,59 40 261
125 Bibliotek 830 694 871 000 871 000 -4,63 40 306
130 Teknisk felles 1 140 991 1 907 000 1 907 000 -40,17 766 009
135 Byggesak og bolig -364 140 -994 000 -994 000 -63,37 -629 860
140 Drift, infrastruktur og eiendom 11 348 709 9 947 000 9 947 000 14,09 -1 401 709
150 Renhold 0 0 0 0,00 0
160 Kart og miljø 423 127 881 000 881 000 -51,97 457 873
165 Vei, vann og avløp 1 354 766 810 000 810 000 67,26 -544 766
170 Brann og feiing 2 261 238 2 216 000 2 216 000 2,04 -45 238
180 Landbruk 620 371 836 000 836 000 -25,79 215 629
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Ved Vike renseanlegg er det etablert et Villa-anlegg i kontor/laboratorium for å løse problemer med 
luft der. Nytt ventilasjonsanlegg planlegges bygget i 2015 og dette vil forbedre arbeidsmiljøet og det 
tekniske miljøet inne i anlegget. 
 
Grusing av gangsti fra Hem til Eidsfoss kirke 
Prosjektet ble sluttført sent på høsten 2014. Det vil bli utført noe arbeid også i 2015. Dette innebærer 
bl.a. rensing etter ras. 
 
Energibrønner ved Hof skole 
Prosjektet med å etablere energibrønner som skal erstatte uttak av varme fra hovedvannledningen ble 
startet opp i 2014. Energibrønnene etableres på jordet nedenfor Hof kirke. Det skal når prosjektet er 
ferdig kunne drives landbruk som tidligere og området skal kunne brukes som akebakke om vinteren. 
Prosjektet er noe forsinket, men vil bli ferdigstilt våren 2015.  
 
Oppgradering av kommunens sak/arkiv-system 
Det er brukt mye tid og ressurser på oppgradering av kommunens sak/arkiv-system. Primært sentrale 
funksjoner har fått ekstrajobb med dette.  
 
Kunstgressbane, forprosjekt 
Det er foretatt grunnundersøkelser på stedet der banen skal ligge. Disse resultatene er samlet i en 
rapport som skal ligge ved anbudspapirene. Forbruk i forhold til budsjett ligger på i underkant av 50 % 
da det ikke ble behov for ytterligere tegninger. 
 
Startlån 
Kommunen mottar mellom 10 og 15 søknader pr år. I 2014 er to lån innvilget og utbetalt. I tillegg er 
det gitt forhåndsgodkjenning. 
 
Avhending av eiendom 
Det er solgt en tomt Rønneberg industriområde og tomt ved Springvannsløkka. Leiligheten i 
Fiolveien, som er vedtatt at skal selges, legges ut for salg våren 2015.  
 
Kulturkontoret.     
Treffsted for ungdom.  
Tilbudet gis hver annen tirsdag for mellomtrinnet og hver annen fredag for ungdomstrinnet, og begge 
dager har meget godt besøk: gj.snitt på henholdsvis ca. 50 deltakere på tirsdager og ca.35 på fredager. 
Det er en kombinasjon av ansatte, frivillige og ungdommene selv som drifter klubben.  
 
Ungdommens kulturmønstring (UKM).  
Den lokale mønstringen for 13 – 19 år gjennomføres på Bakkenteigen i et interkommunalt samarbeid. 
I år gikk en kandidat videre til fylkesmønstringen. Vi så en nedgang i antall sceneinnslag totalt i vår 
mønstring, noe som gjenspeiler de fleste av mønstringene i Vestfold. Mønstringen for 10 – 12 åringer 
ble avlyst, grunnet få påmeldinger. 
 
Ferieaktiviteter 
Ferieaktiviteter i vinterferien, høstferien og 2 uker i sommerferien er gjennomført.  
Det er særdeles populære tilbud og de gjennomføres i et samarbeid med SFO, kirken, Rideskolen og et 
privat engasjement fra Julie Vega Dahl med tilbudet ”Lyckliga gatan” på Eidsfoss. I tillegg brukes 
frivillige voksne som hjelpere på de forskjellige aktivitetstilbudene. Det var ca. 640 deltakere på 
sommeraktivitetene (inkl. Lyckliga gatan), ca. 180 i vinterferien - og ca. det samme antall i høstferien. 
Altså til sammen 1000 deltagere.    
 
Musikkbingen. 
Denne er etablert og fullt utstyrt. Alt er gjennomført for tilskuddsmidler. Det er 2 band, en enkeltaktør 
+ kulturskolen som benytter bingen nå. Det er rom for flere band. 
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Ungdommens kommunestyre (UKS) 
UKS hadde i fjor 23 medlemmer / varamedlemmer. UKS uttaler seg i saker som vedrører barn og 
unge, tilrettelegger for aktivitetstilbud og deltar i gjennomføringen av disse. De har deltatt i 
kommunens budsjettprosess, og har hatt andre saker som røykfri skole på agendaen.  De har engasjert 
seg i saker vedr skolebuss både lokal og den som går til videregående skole.  
 
Den kulturelle skolesekken (DKS).  
Alle elever i grunnskolen får profesjonelle forestillinger, fordypning i kunstfag med veiledning av 
kunstnere og prosjekter i lokal kultur og historie.  
 
Natteravner 
I samarbeid med FAU. Har gjennomført natteravning natt til 1. og 17. mai.  
 
Den kulturelle spaserstokken (DKSS). 
DKSS er videreført gjennom det interkommunale samarbeidet. DKSS er kulturtilbud til eldre, og 
aktivitetene finansieres ved tilskuddsmidler fra staten.  
 
Kommunens kulturpris for 2014 ble overrakt 09.12.14 av leder i Utvalget HKO, Henning Eikeland, til 
Jette Anholt for hennes store engasjement og frivillig arbeid for barn og unge. Spesielt nevnes 22 års 
som leder i Hof IL’s turngruppe, like lang fartstid som instruktør, mangeårig medlem i Hof idrettsråd 
og gjennomføring av fysisk aktivitet for psykisk utviklingshemmede i 16 år. Vel fortjent!  
 
Ekstern informasjon og markedsføring. 
Kulturkontoret har hovedansvar for kommunens eksterne informasjonsarbeid og markedsføring: 
hjemmesider, Hof-nytt, sesongåpent turistkontor i samarbeid med Galleri Gamle Eidsfos, og brosjyrer.  
 
Vassås ødegård.   
Arbeidet har for tiden ingen økonomi, men det har blitt tatt opp igjen noe sluttarbeider som inngår i 
forprosjektet, for å kunne sluttføre dette. Dette skjer i samarbeid med fylkeskommunen. Spesielt skal 
det jobbes med sluttrapporter, informasjon, formidling og undervisningsopplegg. Det ble montert 
informasjonstavler i 2014.  
    
Kulturminneregistrering. 
Prosjekt kulturminneregistrering, hvor Hof historielag er primus motor, er videreført i samarbeid med 
kommunen. Arbeidet skjer også i samråd med Riksantikvaren, som er pådriver for registrering av 
kulturminner som grunnlag for kommunal kulturminneplan. Arbeidet vil gi verdifull informasjon til 
planleggere og saksbehandlere, samtidig som det gir interessant kunnskap til innbyggere og 
lokalhistorikere. Det er en omfattende prosess fra registrering i marka til at minnet er ferdig 
digitalisert. Kommunen må ta ansvar mht. til kartfesting og formidling. Mer enn 100 frivillige har 
deltatt i registreringsarbeidet. Det er registrert ca. 600 minner, og ca. 400 er ferdig digitalisert. 
 
Utviklingsplan for museumsvirksomheten på Eidsfoss.  
Vestfoldmuseene er planeier, men har samarbeidet om utarbeidelsen som ble gjennomført av 
prosjektgruppe bestående representanter fra Vestfoldmuseene / Jernverket Eidsfoss, Eidsfoss 
Industrihistoriske Samlinger, Stiftelsen Eidsfos Hovedgård, Stiftelsen Gamle Eidsfos og Hof 
kommune. Dokumentet er med å være både en idebank og et styringsverktøy, som skal følges opp med 
rullerende handlingsplaner. Planutkastet ble justert noe i 2014, og er klar for behandling hos 
samarbeidspartene.  
 
Nettverksprosjektet LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene).  
Prosjektet ble jobbet frem i 2013, etter at Hof ble tatt opp som deltaker høsten -12. Prosjektet skjer i 
regi av Kommunal- og regionaldepartementet, som har nasjonal prosjektperiode tom 2014. 
Hovedtemaet er ny utvikling for jernverksmiljøet Gamle Eidsfos, og stedsutvikling for 
lokalsamfunnet. Prosjektgruppa har tre medlemmer fra kommunen, og medlem fra Fellesutvalget på 
Eidsfoss, Vestfoldmuseene og fylkeskommunens prosjektleder i LUK. Kultursjefen er prosjektleder. 
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Lokalt har vi satt prosjektperiode ut 2016. Prosjektbeskrivelse er oppdatert i perioden, og prosjektet 
skal fokusere på disse hovedpilarer: 
 

A. Gamle Eidsfos’ historie v/Vestfoldmuseene, Jernverket Eidsfoss 
B. Gamle Eidsfos – et sted for aktiviteter og arrangementer 
C. Eksisterende næringsliv og ny næringsutvikling 
D. Presentasjon og markedsføring av Gamle Eidsfos. 

 
I 2014 ble LUK tilført et nytt og betydelig delprosjekt, nemlig å tilrettelegge for og å søke om 
statsmidler til stedsadministrasjon / koordinator og midler til fremtidig bevaring, formidling og å 
utvikle næringsgrunnlag som i fremtiden kan bidra til at driften av stedet selv blir mer økonomisk 
uavhengig. Det har blitt holdt visninger og gitt informasjon til sentrale vestfoldpolitikere og 
kulturministeren.  
 
Kulturdepartementet ønsker at evt. søknad skal fremmes i samarbeid og gjennom Vestfoldmuseene.  
På slutten av året ble det etablert et svært godt samarbeid med Vestfoldmuseene og fylkeskommunen.  
 
Alle, både styremedlemmer, politikere og administrasjon er enige om at det skal sendes søknad om 
statsmidler. Tre stortingsrepresentanter fra Vestfold vil jobbe for saken i budsjettbehandlingen for 
2016. Søknaden må sendes elektronisk av Vestfoldmuseene, innen 01.03.15. Utrolig flott engasjement 
og vilje hos regionale samarbeidsparter!  
 
For øvrig har det blitt jobbet mye med å lage grunnlag for en web-portal / hjemmeside for Eidsfoss, og 
å etablere mulighet for smedvirksomhet. Både smiing og jernstøping, som formidling av 
håndverkshistorie og som mulig næring. 
 
Idrett / friluftsliv.  
Kommunestyret vedtok i møte 16.12.14, å bevilge 9,8 mill. til investering i kunstgressbane. Det er 
dermed bevilget en ramme på kr 9,8 mill. i 2015. 
 
Skisseprosjektet ble avsluttet med å utarbeide søknad om spillemidler. Det er forhandlet frem grunnlag 
for at Hof I.L. tar et hovedansvar for den praktiske driften av anlegget.  
 
Det er startet et prosjektarbeid for å lage grunnlag for søknad om statstilskudd til rehabilitering av 
kulturstien på Eidsfoss. Videre er det vedtatt alternativ trase for trimløype i Bråtan.   

     
Bibliotektjenesten. 
Biblioteket har 17 timer åpningstid pr. uke, fordelt på 3 dager. Det er arbeidet med utkast til ny 
bibliotekplan. Det har vært betydelig økning av arrangementer, som datakurs for eldre, utstillinger, 
foredrag, barn og foreldregruppe, klassebesøk mv.  
 
Deltatt i Litteraturuka og Bibliotekdagene med arrangementer.  Samarbeid med fylkesbiblioteket / 
Vestfoldbiblioteket er videreført, med samarbeidsavtale. Biblioteket har etablert egen facebook-side, 
og på den måten fått en ny kontaktmulighet med brukere / innbyggere. 
   

Litt fra folkebibliotekets statistikk for 2014,sammen med 2012 og 2013.: 
Tema 2014 2013 2012 

Besøk 3.930 4.305 7.368* 
Utlån bøker       

 
7.034 7.818 

Utlån totalt  
(alle medier) 

14.806 11.191 12.159 

Antall medier 17.535 16.543 15.825 
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*Besøkstall for 2012 er feil, da de er basert på tall fra en besøksteller som store deler av året viste for 
høy registrering. Besøkstall for 2013 er beregnet ut fra manuell telling. Statistikken viser en beskjeden 
nedgang av besøk, mens utlånet viser en betydelig økning.  
 
Det var utstedt 4.944 lånekort i 2010, og antallet har økt til 6.908 ved utgangen av 2014. I perioden er 
det utstedt 1.964 nye lånekort.  
 
Fengselsbiblioteket fremlegger egen årsrapport.   
 
Utfordringer i 2015: 

 
• Oppfølging av søknad om statsmidler til Eidsfoss. 
• Oppfølging av vertskommuneavtaler 
• Bygging av kunstgressbane 
• Utskifting av ventilasjonsanlegg ved Vike renseanlegg 
• Ferdigstille energibrønnene og dermed varmepumpeløsning ved Hof skole 
• Kvalitetsforbedring av interne rutiner generelt – kvalitetssystemer og internkontrollsystemer. 
• Oppfølging av Klima- og energiplan for Hof kommune.  
• Overtakelse av veger og anlegg i medhold av gjeldende lovverk  
• Sluttføre arbeidet med ny grunneieravtale for rundløype ved Hof skole. 
• Kommune- og fylkestingsvalg 
 

Kulturkontoret og biblioteket. 
• Bidra til ytterligere samordning i barne- og ungdomsarbeidet. Styrke samhandling. 
• Opprettholde høy aktivitet i ungdommens kommunestyre. 
• Arbeide videre med temakvelder/kurs og andre varierte aktiviteter for barn og ungdom. 
• Opprettholde drift i musikkbinge å bidra til mer aktivitet. 
• Ha fokus på lokalhistorie og formidling, og spesielt på museumsarbeid og kulturminnevern. 
• Videreføre registrering av kulturminner. Formidling og kartfesting.  
• Planarbeid / prosjektering: rullering av Kommunedelplan for kulturanlegg. Vurdere oppstart 

av kulturminneplan. Ferdigstille bibliotekplan og samordne tiltak med planen for 
Vestfoldbibliotekene.  

• Videreføre prosjektet LUK – Hof, med ny utvikling på Gamle Eidsfos. Gjennomføre delmål 
som bidrar til stedsutvikling, som næring, formidling, kompetanseheving og markedsføring. 
Ferdigstille søknad om varige statsmidler og detaljplanlegge samarbeidsprosjektet. 

• Forsøke å ferdigstille forprosjektet for Vassås ødegård.  
• Etablere formelt biblioteksamarbeid med Den kulturelle skolesekken; klassebesøk og 

forestillinger. 
• Videreutvikle biblioteket som samfunnsarena og treffsted med debatter, formidling og 

opplevelser. 
• Utrede alternative biblioteklokaler. 
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7.  Undervisning 
 
Beskrivelse av sektoren 
Sektoren har ansvar for tjenestene grunnskole, SFO, voksenopplæring og PPT. Ledelsen består av 
rektor og to undervisningsinspektører, leder for SFO og sekretær/konsulent.  
 
Personalet i skole og SFO utgjorde 65 ansatte i 2014. I tillegg er det to deltidsansatte til 
spesialundervisning for voksne. Norskopplæring og grunnskoleopplæring for voksne kjøpes fra Horten 
kommune. PPT er en interkommunal tjeneste i samarbeid med Andebu, Re og Holmestrand. Tjenesten 
er administrativt lagt til Re kommune. 
Det pedagogiske personalet er høyt utdannet, alle lærere har godkjent utdanning. 
Sammen med fagarbeidere og assistenter utgjør de et godt og stabilt personale. 
 
Hof skole gir opplæringstilbud til alle elever fra 1.-10. trinn. SFO gir tilsynstilbud til elever fra 1.-
4.trinn 
Pr 31.12.14 hadde skolen 412 elever. Det er en nedgang på 12 elever fra 31.12.13. 
Pr 31.12.14 hadde 100 barn plass i skolefritidsordningen før og etter skoletid. En del av disse er 
deltidsplasser. 
Hof skole ga i 2014 opplæringstilbud til grunnskoleelever etter det obligatoriske timetallet gitt i 
Opplæringsloven.  
 
Fysiske forhold 
Skolelokalene fungerer godt. Skolen har både klasserom, spesialrom og fellesarealer til opplæring. I 
tillegg benyttes de flotte uteområdene rundt skolen. 
Hof skole kan gi rom for vel hundre flere elever enn det skolen har i dag.  
Lekkasje i tak på ungdomsskolen er utbedret. Det gjenstår noe innvendig opprydding etter 
lekkasjeskader. 
 
Skolen er organisert i barnetrinn og ungdomstrinn og har 10 team.  
De desentraliserte inngangene med garderober er en god løsning. Alle elever må ta av utesko i 
garderoben. Dette har stor betydning for et enklere renhold på skolen, og et bedre innemiljø for elever 
og personale. Elevene er flinke til å ta vare på lokalene inne og ute, det har høy prioritet å sørge for at 
de fysiske omgivelsene ivaretas. Samarbeidet med teknisk om vedlikehold er godt.  
Skolebiblioteket ligger sentralt og er hjertet i skolen.  
SFO har egen base som også brukes av skolen når SFO er stengt. Grunnet plassmangel har også lavvo 
og den spesialpedagogiske avdelingen vært viktige lokaler for SFO.  
SFO- basen bærer preg av slitasje. 
 
Ressursbruk i 2014 og økonomisk oversikt 
 

 
 
Kommentarer til avvik 
  
På skolen er det stort overforbruk av lønn, men dette er kompensert med større inntekter. Refusjonene 
skyldes økt antall fosterhjemsplasserte barn. Avvik på grunnskole skyldes noe økte pensjonsutgifter, 
utgifter knyttet til nye datasystemer, økte betalinger til andre kommuner og feilførte inntekter fra 
staten til norskopplæring. Avvik på SFO skyldes økte lønns- og pensjonsutgifter, 400 000, og 200 000 
i sviktende inntekter. 
 
 

Ansvar Regnskap Buds. inkl. endr. Budsjett Avvik i % Avvik i NOK
20 Undervisning 36 283 087 35 088 000 35 388 000 3,41 -1 195 087
200 Hof skole 34 401 052 33 728 000 34 028 000 2,00 -673 052
210 Sfo 849 039 238 000 238 000 256,74 -611 039
220 PP-tjeneste 1 032 997 1 122 000 1 122 000 -7,93 89 003
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Viktige gjøremål i 2014: 
Den viktigste oppgaven har vært å være en god skole for alle elevene med fokus på godt 
læringsutbytte for elevene. 
 
Kvalitetsutvikling i 2014.  
De viktigste satsingsområdene har vært elevvurdering, grunnleggende ferdigheter med spesielt fokus 
på matematikk, lesing og klasseledelse. 
Personale har deltatt på etterutdanning i regning/matematikk, vurdering og klasseledelse.  
Hof har sammen med 3 andre kommuner avsluttet en felles 1,5- årig utviklingsarbeid om vurdering i 
regi av Utdanningsdirektoratet. Skolen har arbeidet med tilpasset stoff og konkretisering i 
opplæringen. Lærerne har arbeidet med å sette mål for opplæringen, slik at dette skal være klart for 
elevene hva de skal lære. 
Det er tatt i bruk metoder som bedre skal ivareta elevenes forskjellige behov i fag og digitalisert 
kartleggingsverktøy er implementert (VOKAL). 
 
Innføring av valgfag på ungdomstrinnet ble fullført høsten 2014. Alle elever på 8.-10. trinn har valgt 
blant 5 fag. Det er aldersblandete grupper og tilbakemeldinger fra elever er gode. 
 
Det ble lagt fram en egen tilstandsrapport for undervisning for 2013. Denne inneholder beskrivelser av 
blant annet læringsutbyttet til elevene og resultater fra elevundersøkelsen. 
 
Skolen hadde høsten 2014 tilsyn på temaet «skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen». 
Rapport fra Fylkesmannen er forventet vår 2015. 
 
En lærer har deltatt på det statlige videreutdanningsprogrammet i tråd med strategien «kompetanse for 
kvalitet». 
 
Læringsmiljø 
For elever har det vært gjennomført elevundersøkelser for 5-10 trinn. Svarene viser jevnt over meget 
godt læringsmiljø, trivsel og lite mobbing. Våre elever gir tilbakemeldinger som er over snittet i 
Vestfold. 
 
Utskifting og oppgradering av digitalt utstyr 
Det har vært økonomisk krevende å supplere, erstatte og vedlikeholde utstyr til ansatte og elever. I 
hovedsak har midler til investering gått til PC-er til 10.trinn. I 2014 ble det lovpålagt med digital 
eksamen. Skolen har kun 8 nettbrett til utlån til undervisning og 2 Smartboard. 
Det ble innført nytt administrativt skolesystem, Wisma Flyt Skole. Dette har vært krevende både 
økonomisk og tidsmessig. Når hele systemet er på plass vil vi ha moduler som snakker sammen med 
kommunens administrative system. 
 
Innsparinger 
Sektoren har jobbet aktivt med økonomieffektivisering. Målet er få bedre kvalitet ut fra de midlene 
som enhver tid er til rådighet. Bedre organisering og endring i personalsammensetningen kan føre til 
like mange timer til elevene tross innsparinger. Allikevel er konsekvensene av innsparingene redusert 
antall timer som går til deling i fag, dvs. lavere lærertetthet. Spesialundervisningen etter enkeltvedtak 
er fremdeles under gjennomsnittet for fylket. Ved nedgang i timer til tilpasset opplæring viser 
statistikk at antall enkeltvedtak har en tendens til å øke. 
Det har ikke vært mulig å spare mer på vikarer. Elevene må ha lærer hver time.  
 
Personale 
I tråd med vedtatte nedskjæringer går antallet ansatte ned. Pr. 31.12.14 var det 65 ansatte ved skolen. 
Tilbakemeldingene fra personalet i medarbeidersamtaler er gode. Sykefraværet holder seg stabilt lavt. 
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Hof skole - Partnerskole 
Hof skole er partnerskole for Høgskolen i Vestfold. Dette innebærer at vi har tatt imot studentgrupper 
for praksis på barnetrinnet, ungdomstrinnet og i fagpraksis. Disse har fått inntil 7 ukers praksis i løpet 
av skoleåret. Dette er en berikelse for det pedagogiske arbeidet på Hof skole og for elevene.  
 
Utfordringer i 2015 
 

• Opprettholde lærertettheten slik at alle elver få best mulig oppfølging 
• Oppdatere og supplere digitalt utstyr 
• Sikre godt vedlikehold av lokaler og godt undervisningsmateriell 
• Større fokus på grunnleggende ferdigheter: lesing, regning og digitale ferdigheter 
• Finne tid til skolebasert kompetanseutvikling 
• Sektorovergripende samarbeid om barn og unge med spesielt fokus på skolehelsetjenesten.  
• Nasjonale prøver, læringsresultater og drøfting av tiltak internt. 
• Utvikle ”Ny Giv” videre - tiltak på 10. trinn i norsk og matematikk 
• Samarbeide med videregående skoler om å redusere frafall 
• Følge opp ”Strategi for kompetanseutvikling”. 
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8.  Barnehager 
 
Beskrivelse av sektoren: 
Hof kommune hadde i 2014 2 kommunale og 2 private barnehager. Disse barnehagene er forskjellige i 
størrelse, og med ulike satsningsområder.  
 
Utearealer er store og varierende. Det er kort vei til skogen hvor flere av barnehagene har lavvo/ 
gapahuk. De er i nærhetene av gode ake-, ski og skøyte muligheter. I kommunen er det også et rikt 
nærmiljø med kunst og kultur.  I august 2014 startet rådgiver for skole og barnehage i nyopprettet 
stilling. Rådgiveren fungerer i hovedsak som barnehagemyndighet på barnehagefeltet. 
 
Sektor for barnehage består i 2014 av: 
Eidsfoss barnehage  2 avdelinger     
Hof barnehage               3 avdelinger   
(Hof barnehage har spesialpedagoger)  
  
Espira Sundbyfoss  4 avdelinger 
Rakkerungene familiebarnehage 
       
Høsten 2014 hadde vi totalt 196 barnehageplasser i Hof kommune. Barn under 3 år teller som to. 
 
Totalt antall ansatte i 2014 (fra august 2014) 
I sektoren er det 14,4 faste stillingshjemler fra august 2014. Barnehagene har både deltidsstillinger og 
hele stillinger. Det pedagogiske personalet er høyt utdannet, og alle har godkjent utdanning. Sammen 
med assistenter og fagarbeidere utgjør de et stabil og god personalgruppe.   
 
Stillinger i 2014                         Antall: 
(fra 1/8-2014):                 
Styrere   1,2    
Pedagogiske ledere  5 
Spesialpedagoger  1,4  
Assistenter spes.ped  1,7 
Fagarbeidere   5.1 
Assistenter               4,5 
 
Ressursbruk i 2014 og økonomisk oversikt 
 

 
 
Kommentarer til avvik: 
De negative avvikene på Hof barnehage og Eidsfoss barnehage kan relateres til pensjonskostnader 
KLP.  
 
For private barnehager er det et negativt avvik på 0,7 mill. Det har sammenheng med kostnadene i de 
kommunale barnehagene og fordelingen av barn mellom private og kommunale som kan være 
vanskelig å vite eksakt året før. Hof kommune praktiserer likeverdig behandling av private 
barnehager, som i praksis vil si at det koster det samme for kommunen enten barna går i privat eller 
kommunal barnehage.  
 
  

Ansvar Regnskap Buds. inkl. endr. Budsjett Avvik i % Avvik i NOK
30 Barnehage 20 980 202 19 646 000 19 016 000 6,79 -1 334 202
300 Hof barnehage 6 867 144 6 498 000 6 168 000 5,68 -369 144
320 Eidsfoss barnehage 2 686 436 2 441 000 2 141 000 10,05 -245 436
330 Private barnehager 11 426 622 10 707 000 10 707 000 6,72 -719 622
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Viktige gjøremål i 2014: 
 
Språkstimulering:  
Dette er kanskje det viktigste satsingsområdet innenfor sektoren og den enkelte barnehage. 
Stimulering av språket hos det enkelte barn er av uvurderlig betydning for barnets videre utvikling – 
både sosialt og senere på skolen. Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst er godt implementert i 
barnehagene våre. Vi jobber daglig med individuell språktrening, språkgrupper og generell stimulering 
i hverdagssituasjoner, samlingsstund etc. Begge barnehagene har eget bibliotek som blir veldig mye 
brukt av barn og voksne, og det er mulighet for å låne bøker med hjem.  Utdanningsdirektoratets 
veileder «Språk i barnehagen – Mye mer enn bare prat» leses av alle ansatte. Temaene drøftes i 
personalgruppa før personalet skårer barnehagens nåværende praksis i egenvurderingsskjema. Dette 
vil danne et viktig grunnlag for tiltak og pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til arbeid med språk i 
2015. 
 
IKT i barnehagen:  
I barnehagene bruker vi digitale verktøy som supplement til andre aktiviteter og verktøy. Begge 
barnehagene har PC som barna bruker for å lære grunnleggende datakunnskaper. Vi bruker internett 
sammen med barna til å finne informasjon om et tema, bilder eller en sang vi vil lære oss. Ellers tar vi 
bilder sammen med barna og skriver disse ut på kopimaskinen, laminerer og bruker prosjektor. 
  
I Hof barnehage bruker vi spesielt tilpasset programvare og interaktive fortellinger i arbeidet med barn 
med særskilte behov. IPad, digitalt mikroskop og videokamera benyttes også i det pedagogiske 
arbeidet i barnehagen. 
  
Antall, rom og form:  
Barnehagens rom er innredet med tanke på god tilrettelegging for barns lek og utforsking. Leke- og 
formingsmateriell er tilgjengelig for barna, og det er tatt hensyn til barnas alder og modenhet. 
Fagområdet antall, rom og former gjennomgående i alle aktiviteter. På småbarnsavdelingen sorterer 
barna ulike leker i kasser, og barna tilbys leker med forskjellig former og farger. Personalet legger 
vekt på antall og matematiske begreper i eventyr, og vi tilbyr aktiviteter som spill, brodering, og perler 
både på snor og brett for å utfordre barnas skaperglede, men også som utgangspunkt for samtaler rundt 
mønster og systemer. 
 
Fysisk aktivitet/ sunn livsstil:  
Dette er et av de store satsingsområdene i barnehagene. Vi serverer tre måltider i barnehagen blant 
annet havregryn til frokost, smøremåltid til lunsj og knekkebrød og frukt ved halv tre tiden.   
Vi har fokusert på vann som førstedrikke, ernæring og fysisk aktivitet. 
Alle barna har hver sin vannflaske som de benytter i barnehagen. 
 
Barnehagene fokuserer mye på fysisk aktivitet og ernæring gjennom daglige aktiviteter f.eks. barnas 
turmarsj, skigåing, aking, bruk av hallen med mer. 2015 er «Friluftslivets år», og i den anledning vil vi 
fokusere spesielt på friluftslivets positive innvirkning på folkehelsa. Hof barnehage fortsetter sin 
satsning på utelek også i 2015. 
 
Barnehagene har meldt seg på studiet «Bra-med grønnsaker» v/Universitetet i Oslo, avd. for 
ernæringsvitenskap. Dette er en studie blant barnehagebarn i Vestfold og Buskerud fylke hvor målet er 
å finne frem til effektive og kunnskapsbaserte tiltak som øker inntaket av grønnsaker blant 
barnehagebarn i 3-5 års alder. 
 
Steg for steg:  
Steg for steg er et metodisk opplegg som har til hensikt å øke barnas sosiale kompetanse. Den 
grunnleggende drivkraften i arbeidet er å bygge videre på det positive barna gjør i stede for å fokusere 
på den negative. Personale bruker metodene fra ”Steg for steg” hver dag. I tillegg vil flere i 
personalgruppa kurses i «SmART oppvekst.» 
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Satsningsområder nasjonalt og lokalt: 
Nasjonale satsingsområder i 2014 er: 
Pedagogisk ledelse – Barnehagen som lærende organisasjon             
Danning og kulturelt mangfold  
Et godt språkmiljø for alle barn                                                               
Barn med særskilte behov                                                                      
Kunnskap om de yngste barnas utvikling                                               
Kunnskap og ferdigheter i kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy     
 
Alle ansatte har vært på kurs om grensesetting, førstehjelp, hørselshemming, samt inneklima og 
lydmiljø i barnehagen. I tillegg har alle pedagogiske ledere og styrere deltatt i prosjektet «Barn i 
rusfamilier.» 
 
Hof kommune har et samarbeid med kommunene Andebu og Lardal (de 3 indre) for bruk av 
kompetansehevingsmidler fra fylkesmannen. Pedagogiske ledere og styrere i «de 3 indre» har hatt kurs 
om pedagogisk ledelse/barnehagen som lærende organisasjon, og assistenter og fagarbeidere har 
deltatt på kurs om de minste barna. Alle disse temaene preger den enkelte barnehages satsinger.  
 
Den kulturelle sandkassa   
De kommunale barnehagene i Hof har utarbeidet kulturplan for barnehagene såkalt ”Den kulturelle 
sandkassa”. De kommunale barnehagene realiserer dette med midlene innenfor barnehagens budsjett. 
Målet er at barn skal få møte profesjonell kunst og kultur av alle slag og selv uttrykke seg estetisk.    
 
Barnehagene har deltatt på gratis forstillinger på biblioteket i forbindelse med litteraturuka. Vi har 
også deltatt på flere gratis fortellerstunder i løpet av året.  Øvrige tilbud har blitt finansiert av 
barnehagenes kompetansemidler. Vi har gjennomført: Teater på biblioteket, kulturhistorisk vandring 
på Eidsfoss i regi av Eidsfoss barnehage, forfatterbesøk (møte med forfatter på biblioteket) og møte 
med profesjonell eventyrforteller. Hof barnehage har dessuten hatt malerkurs med profesjonell 
kunstner for alle barn og ansatte. 
 
Felles satsningsområder i 2014: 
 
Helsefremmende miljø med vekt på trivsel og relasjonsbygging - anerkjennende kommunikasjon: 
Med utgangspunkt i visjonen til Hof barnehage «Et godt sted å være, leke og lære», og Eidsfoss 
barnehages «Liten, men god», har vi valgt «Helsefremmende miljø med vekt på trivsel og 
relasjonsbygging - anerkjennende kommunikasjon som felles satsningsområde dette året. 
Personalet har jobbet med relasjonsbygging og anerkjennende kommunikasjon på flere måter, for 
eksempel ved felles gjennomgang av teori på området. På hvert personalmøte avtales «månedens 
tema», og dette temaet har vi i fokus både i møte med både barn og kollegaer. Eksempel på tema er 
stemmebruk, kroppsspråk, dialog, lytting og synliggjøring. Erfaringene drøftes på avdelingsmøtene og 
på det påfølgende personalmøtet. Praksisfortellinger og situasjoner fra barnehagen diskuteres for å 
finne gode løsninger i forhold til anerkjennelse og relasjonsbygging. Månedens tema tas også opp i 
samlingsstundene med barna. Det fokuseres på hvordan vi skal være mot hverandre, det å vise omsorg, 
hvordan vi snakker til andre, lytting osv. Dette er viktige tema i forhold til det å skape varige 
vennskap. Både relasjoner mellom voksen/barn og barn/barn og voksen/voksen har vært i fokus. 
 
Personalgruppa har på ulike måter i løpet av året, jevnlig jobbet med verdier og holdninger. 
Barnehagenes verdier har blitt tydeliggjort som «omsorg, likeverd og mangfold». Prosessen har 
resultert i dokumentet «Verdigrunnlag i arbeidet med barna» som konkret og detaljert beskriver vår 
daglige praksis. Det å skape et godt arbeidsmiljø har også vært et gjennomgående tema i hele 
perioden, og i denne prosessen lagde vi dokumentet «Arbeidsmiljø» som sier noe om hvordan vi som 
arbeider i de kommunale barnehagene har bestemt oss for å ha det sammen. 
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Hof barnehage - spesielle satsingsområder i 2014. 
 
Utelek:  
Vi har hatt spesielt fokus på danning gjennom omsorg, lek og læring i uteleken. Hver avdeling har 
etter tur ansvar for å tilføre noe ekstra i uteleken. Gjennom inspirasjon, engasjement, omsorg, 
kreativitet og humor, skaper personalet rom for inkludering, videreutvikling og læring i leken ute. 
Barn med særskilte behov: 
Alle barn med særskilte behov i Hof kommune får tilbud om spesialpedagogisk hjelp i Hof barnehage. 
Personalet som gir denne hjelpen tilhører «Spesialpedagogisk team», og har fast møtetid til felles 
planlegging, erfaringsutveksling, vurdering, kollegaveiledning og kompetanseheving på området. Det 
spesialpedagogiske tilbudet gis både i grupper og som individuelle økter, både på avdelingen, samt på 
eget rom som er godt utstyrt med leker og forskjellig materiell. Det å bygge opp om respekt for 
menneskeverdet og at alle har rett til å være forskjellige, er viktige elementer i det holdningsskapende 
arbeidet i Hof barnehage. 
 
Partnerbarnehage:  
Hof barnehage er partnerbarnehage for Høgskolen i Vestfold. Det er 3 praksislærere i barnehagen som 
til sammen tok imot 7 studenter. Dette er en positiv tilførsel i det pedagogiske arbeidet ved Hof 
barnehage, både for personalet og barna. 
  
Eidsfoss barnehage – spesielle satsingsområder 2014. 
 
Vennskap og deltakelse: 
Eidsfoss barnehage har spesiell vekt på arbeidet med vennskap, at alle skal ha en venn. Vi har hatt 
fokus på lekegrupper hvor voksne har vært en støtte i leken for alle barn, og spesielt for dem som ikke 
får være med i lek. Vi har vært tett på i kommunikasjonen med barna og foreldrene for å følge raskt 
opp signaler om vennskap og konflikter. Vi bruker barnesamtaler, og barn er med på deler av 
foreldresamtalen. I september deltok vi i aksjonen mot mobbing i barnehagen. 
 
Kunst, kultur kreativitet: Vår satsning er å bruke natur og nærmiljø som ressurs for kunst, kultur og 
kreativitet. Eidsfoss er et spennende kulturhistorisk sted som vi er en del av.  
Vi har i 2014 hatt 3 prosjekter: 
0-3 år: Nye spor på gamle stier (En vandring i kunst og kultur) 
3-4 år: Eidsfossbanen 
5-6 år: Gamle hus på Eidsfoss 
Vi har satt vårt preg på deler av kulturstien med våre egne kunstuttrykk (street art). Bruk av naturen og 
fysisk aktivitet har også vært en satsning i dette. 
 
Barnehageloven. 
Hof kommune oppfyller Barnehagelovens krav i 12a: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av 
august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i 
samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er 
bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av 
kommunen.  
 
 
Utfordringer i 2015: 
 
Tilsyn 
Hof kommune vil gjennomføre tilsyn med alle de fire barnehagene i kommunen i løpet av 
2015. Dette er i tråd med «Plan for tilsyn med barnehagene i Hof kommune», der det framgår 
at barnehagene til vanlig skal ha minst ett tilsyn annet hvert år. Vi samarbeider med 
Holmestrand kommune i utarbeidelsen av tilsynet. 
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SmART oppvekst 
Alle barnehagene i Hof kommune vil i løpet av 2015 starte kursing i SmART oppvekst. 
Innholdet i SmART oppvekst er i hovedsak et felles språk hvor det fokuseres på styrker og 
positive egenskaper. Anerkjennelse er et sentralt begrep. Både Re og Holmestrand jobber med 
innføring og utvikling av SmART oppvekst i sine kommuner.  
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9.  NAV 
 
Beskrivelse av sektoren 
 

 
 

• Nav-kontoret(kommunal del) yter tjenester i forhold til:  
- Økonomisk stønad (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdforvaltningen). 
- Akutt boligbehov. (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdforvaltningen). 
- Råd og veiledning. (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdforvaltningen). 
- Gjeldsrådgivning. (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdforvaltningen). 
- Flyktningetjenesten med ansvar for bosetting av flyktninger. Utlendingsloven med 

tilhørende regler og retningslinjer. (flyktningkonsulenttjeneste kjøpes for tiden fra 
Holmestrand kommune) 

- Husbankens Bostøtteordning. 
 

• Statlige tjenester: 
- Tjenester og ytelser etter folketrygdloven og NAV-loven(lov om arbeids- og 

velferdsforvaltningen). 
- Oppfølging av sykmeldte etter gjeldende bestemmelser. 
- Oppfølging av arbeidsgivere. 
- Tiltaksgjennomføring. 
- Oppfølging av arbeidsledige. 
- Råd og veiledning 
• Barneverntjenesten: Yter tjenester i forhold til Lov om barneverntjenester. 
- Vertskommuneavtale med Re kommune fra 1. juli. 

NAV-leder

NAV-kontor (7 medarb)

3,8 kommunale stillinger

2,4 statlige stillinger

Vestbo 1 og 2(18 medarb.)

9 stillinger

Barneverntjenesten

Vertskomm.avtale med Re

Flyktningtjenesten

Kjøper tjenester av 

Holmestrand
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• Vestbo 1 & 2: Tiltak i samarbeid med Staten(Sentral Fagenhet for tvungen omsorg) i 
forhold til 2 personer bosatt i bemannede boliger. 100 % statlig finansiert. 

 
Ressursbruk i 2014 og økonomisk oversikt 
 

 
 
Kommentarer til avvik: 
 
Ad 400 – Nav:   
Sosialkontortjenester og økonomisk sosialhjelp  
Forbruk: 107 %. Overforbruket skyldes i hovedsak 2 faktorer: 1) utfordringer i forhold til 
mangel på relevante botilbud til bostedsløse og 2) lønnskostnader(lønnsoppgjøret 2014).  
 
Ad 1: Ikke tilgjengelige kommunale boliger tilsier kjøp(leie) av private for personer som 
kommer inn under § 27 i lov om sosiale tjenester i NAV - midlertidig botilbud. Det har i flere 
tilfeller i 2014 blitt nødvendig å henvise til forholdsvis kostbare alternativer hos private 
aktører. Blant annet som følge av effektiv jobbing mot alternative økonomiske ytelser, 
arbeidsinntekt, AAP (arbeidsavklaringspenger), uføretrygd, individstønad og andre rettigheter 
er overforbruket allikevel begrenset. God kommunikasjon mellom tjenesteområdene (Sosial, 
Arbeid og Trygd), tett og planmessig oppfølging av brukere er også viktige bidrag begrenset 
overforbruk på tjenesteområdet. 
 
Ad 2: Lønnsoppgjøret 2014 medførte større kostnadsøkning enn antatt. Også vikarlønn statlig 
stilling(ikke budsjettert) forskuttert på kommunalt budsjett bidrar til å vise overforbruk lønn. 
Er refundert  av NAV stat og bidrar til å vise større inntekt enn budsjettert.     
 
Ad 410 – barneverntjenesten:  
Barneverntjenesten har hatt store utfordringer i 2014. Flere plasseringer i institusjon enn 
forutsatt hovedårsak til betydelig overforbruk. I tillegg kommer at kommunens egenandel 
stadig øker. Kr 50.300 pr. mnd. pr. person i 2014. Økning til 65.000 foreslått i statsbudsjettet 
for 2015. Også utgifter til juridisk bistand har bidratt vesentlig til merforbruket i 2014.  
 
En sammenlikning mellom 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 ser slik ut:  
 

Barneverntjenesten 2010 2011 2012 2013 2014 

Undersøkelser i alt: 30 51 58 45 51 

Avsluttede undersøkelser i alt 26 40 58 30 5 

Vedtak etter Lov om barneverntjenester 17 19 26 12 12 

Barn med tiltak i løpet av året: 47 60 93 46 42 

Bare hjelpetiltak 43 50 70 34 36 

Omsorgstiltak 4 10 23 12 6 

Bare tiltak i hjemmet 35 48 70 (42) 36 

Tiltak utenfor hjemmet 12 12 4 14 5 

Ansvar Regnskap Buds. inkl. endr. Budsjett Avvik i % Avvik i NOK
40 NAV 10 434 177 8 918 000 8 348 000 17,00 -1 516 177
400 NAV 3 706 499 3 465 000 3 465 000 6,97 -241 499
410 Barnevern 6 113 674 4 885 000 4 885 000 25,15 -1 228 674
420 Vestbo 1 374 -2 000 -2 000 -168,71 -3 374
430 Flyktninger 612 630 570 000 0 7,48 -42 630
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Barn med tiltak pr. 31.12: 35 36 42 37 32 

Bare hjelpetiltak 33 25 37 28 21 

Omsorgstiltak 2 6 5 6 7 

Bare tiltak i hjemmet 25 23 33 26 18 

Tiltak utenfor hjemmet 10 7 4 11 11 

Barn plassert siste år: 0 4 0 5 2 

 
 
Ad 420 – Vestbo: Prosjektene er 100 % finansiert av Staten. Avsatt overskuddet på Vestbo 1 
& 2 til øremerket fond.  
 
Generelt for Sektor for sosial og barnevern, unntatt Vestbo 1 & 2, gjelder at det er vanskelig å 
beregne forbruk gjennom et helt år særlig mer presist enn hva som er gjort i budsjett for 2013. 
Det ble søkt om kr 200.000 ekstra, i tillegg til budsjett, da prognosen i løpet av 2. halvår viste 
at utgiftsnivået hadde vært høyere enn forventet (budsjettert) for 2013.   
 
 
Ad 430 - flyktninger: Det ble ikke bosatt flyktninger i kommunen i 2014. IMDi sin 
anmodning om å bosette familie på 4 personer ble imøtekommet av kommunen, men aktuell 
familie motsatte seg flytting til Hof. IMDi gjorde om sitt vedtak og fant ikke andre personer 
som var aktuelle å bosette i Hof.  
 
Regnskap for 2014 viser et overforbruk på 7,5 % i forhold til budsjett. Det må tas med at 
bosetting av flyktninger også innebærer en inntektsside(introduksjonstilskudd) som ikke 
fremgår av NAV sitt regnskap.  
 
 
Viktige gjøremål i 2014:  
 
Nav sosiale tjenester 
 

• Nav sosial har innenfor vedtatte budsjettrammer bidratt til at et betydelig antall 
personer har oppnådd å bli økonomisk selvhjulpne, enten gjennom arbeid eller ved 
hjelp av trygdeinntekt. 

• Saksbehandling i forhold til Husbankens bostøtteordning har vært et viktig 
virkemiddel. 

• Samtlige ansatte ved NAV Hofs lokalkontor har løpende gjennom året gjennomgått 
omfattende opplæring innenfor flere av Nav sine ansvarsområder. Flere nye rutiner er 
innført for de statlige tjenestene 

• Gjeldsrådgivning er en vesentlig del av arbeidet i sosialtjenesten.  Arbeidet er 
omfattende og tidkrevende, men kan av hensyn til andre lovpålagte oppgaver, 
vanskelig prioriteres i så stor grad som ønskelig/nødvendig. Det handler om 
personalressurser. 

• Nav sosiale tjenester har også gjennom 2014 erfart en betydelig pågang, særlig fra 
unge personer uten arbeidsinntekt eller andre permanente økonomiske ytelser. En 
fellesnevner kan synes å være manglende arbeidsgivende kompetanse, eller andre 
forhold som helt eller delvis stenger de ute fra arbeidsmarkedet. Personer med til dels 
store gjeldsbyrder synes også å ha økt i antall. Utgifter til tannhelsetjenester har hatt 
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en markert økning i 2014. Det samme kan sies om personer uten tilbud om tak over 
hodet, slik at NAV Hof har måttet bistå med midlertidig botilbud. Ettersom NAV ikke 
disponerer egne boliger til dette formålet, har løsning vært å søke på det private 
boligmarkedet. 

• Samlet sett har 2014 vært preget av et betydelig antall henvendelser fra personer med 
sammensatte og arbeidskrevende problemstillinger.  

• Gjennomført brukerundersøkelse i oktober. Svært gode resultater som viser god 
tilfredshet fra Hof kommunes innbyggere vedrørende Nav-kontorets service og 
tjenester. 

• Stort fokus på og betydelig arbeidsinnsats med brukere som mistet AAP-ytelse pr. 1. 
mars 2014.Viktig å forebygge muligheten for at økonomisk sosialhjelp blir alternativ 
inntekt.  

• Gjennomført sikkerhetstiltak i NAV brukersenter iht. ny standard fra AV-direktoratet. 
Mottatt tilskuddsmidler til formålet fra NAV stat.  

 
Barneverntjenesten 

 
• Barneverntjenestens hovedoppgaver har vært i å videreføre og følge opp eksisterende 

tiltak samt etablering av enkelte nye.  Viktigste tiltakstyper er støttekontakter og 
avlastning, samt råd og veiledning og samarbeid med andre tjenesteytere.  Plassering 
og oppfølging i institusjon kan skje i situasjoner der andre tiltak ikke har gir ønskede 
resultater. 

• Det har vært store utfordringer for barneverntjenesten også i 2014, noe som har fått 
betydelig innvirkning på driftsregnskapet. Flere midlertidige, ikke forutsette, 
institusjonsplasseringer med forholdsvis høy egenandel viktig medvirkende årsak til 
overforbruk. Det samme gjelder juridisk bistand i forbindelse med disse sakene. 

• Fra og med 1. juli 2014 har Hof kommune inngått vertskommuneavtale med Re 
kommune om barneverntjenesten.  

 
Utfordringer/satsningsområder i 2015: 
 

• Rett tjeneste og stønad til rett tid 
• En helhetlig, brukerorientert og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. 
• Flere i arbeid og aktivitet( = færre på stønad). Være forberedt på økt ledighet. 
• Et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse. 
• Videreføring av «Jobbstrategien» - bidra til at unge under 30 år med 

nedsattfunksjonsevne gis økte muligheter for å komme inn i arbeidslivet. 
• Fokus på TG(tilretteleggingsgaranti), spesielt unge.  
• Møte utfordringer og finne adekvate tiltak mht. brukere som ikke lenger har 

AAP-rettigheter, og som ikke har andre alternativer enn økonomisk sosialhjelp. 
• Styrke markedsarbeidet og gi bedre service til arbeidsgivere ved å(videre-)utvikle 

lokalt markedsteam, ved deltakelse i markedsnettverk (6-kommunnesamarbeid i 
nordfylket).  

• Fortsatt fokus på standard for arbeidsrettet brukeroppfølging, med bl.a. mer 
opplæring. 

• God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov, samt effektiv og faglig 
kompetent brukeroppfølging. 

• Beredskap i forhold til økt ledighet (oppfølging, formidling, tiltaksopptrapping, 
bistand til arbeidsgivere). 
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• Fokus på aktivitetskravet ved 8 ukers sykmelding.   
• Se på muligheter for utvikling av et brukersenter der selvbetjening bør komme 

tydeligere i fokus.  
• Fokus på måloppnåelse i forhold til ”Målekortets” indikatorer. 
• Forsvarlig økonomistyring innenfor gitte rammer. 
• Videreutvikle et godt arbeidsmiljø og utviklende arbeidsoppgaver, med henblikk 

på trivsel og forebygging av internt sykefravær.  
• Styrke samarbeidet mellom Arbeids- og velferdsetaten og kriminalomsorgen,  med 

ansettelse av NAV-veileder med arbeidssted Hof fengsel(tilskuddsmidler fra AV-dir.) 
• Følge felles krav til kvalitet og like arbeidsprosesser. 
• Intern veiledning med egen prosessdriver prioriteres også i 2015.  
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10.  Helse og omsorg 

Kort beskrivelse av sektoren 
Helse og omsorgssektoren består av fagområdene psykiatri, rus, rehabilitering, legetjeneste, 
jordmortjeneste, helsesøstertjeneste, fengselshelsetjeneste, hjemmebaserte og 
institusjonsbaserte pleie og omsorgstjenester.  
 
Tildeling av tjenester gjøres på bakgrunn av en faglig vurdering, samt brukerens individuelle 
ønsker og behov.  
 
Virksomheten har i 2014 gjennomført en organisasjonsendring som fra 1. oktober 2014 er 
organisert slik under sektorleder:   
 
Tjenesteleder institusjonsbasert omsorg 
Tjenesteleder har ansvar for oppfølging av personal- og økonomi  
Enheten ansvarsområder dekker hovedsakelig; 
 

• sykeavdeling (9 + 2 avklaringssenger/utklar)  
• skjermet avdeling for demens (5)  
• plasser til personer med kognitiv svikt mv. (6) 
• omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester (8) 
• kjøkken 
• vaskeri 

 
 
Tjenesteleder for hjemmebasert omsorg 
Tjenesteleder har ansvar for oppfølging av personal- og økonomi 
 Enheten ansvarsområder dekker hovedsakelig; 
 

• omsorgsboliger uten heldøgns omsorgstjenester 
• hjemmesykepleie og hjemmehjelp 
• fengselshelsetjeneste  
• dagsenteravdeling med aktivitør 

 
Seksjonsleder Forvaltning  
Seksjonsleder forvaltning og koordinerende enhet har ansvar for all saksbehandling for bolig 
og pleie- og omsorgstjenestene – inkludert klagebehandling.  
Enhetens ansvarsområde dekker hovedsakelig; ¨ 
 

• kartlegging/vurdering av behov i forbindelse med søknader (gjelder også barn/unge)  
• samhandling med eksterne aktører  
• tildeling av alle kommunale boliger (koordinering)   

 
Tjenesteleder for Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid 
Tjenesteleder har ansvar for oppfølging av personal- og økonomi  
Enheten ansvarsområder dekker hovedsakelig; 
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• tilrettelagte boliger for funksjonshemmede + boveiledning hjemmeboende 
• Eksternt tiltak 
• psykisk helsetjeneste/rus 
• Støttekontakter/gruppe 

 
Helse   
Enheten er direkte underlagt sektorleder og omfatter: legetjeneste, legevakt, helsestasjon, 
fysioterapeuter med driftstilskudd, ergoterapeut, skolehelsetjeneste, miljørettet helsevern, 
forebyggende helsetiltak og smittevern  
 
 Målsettinger 

• Hof kommune skal være et godt og trygt sted å bo for eldre og mennesker med 
midlertidig eller varig redusert funksjonsevne.  

• Helse og omsorgstjenestene i Hof skal være av god faglig kvalitet, tilpasset 
innbyggernes behov og være tilgjengelige når og i det omfang innbyggerne har behov 
for dem.  

• Kunnskap om dagens og morgendagens helse- og sosialproblemer brukes aktivt i 
arbeidet med å utforme forebyggende og behandlende tiltak, og der mulighet for at 
brukere skal kunne bo hjemme lengst mulig, og prinsippet ”hjelp til selvhjelp” 
vektlegges innenfor LEON-prinsippet (BEON) [Lavest (Best) Effektive 
OmsorgsNivå].  

• For å sikre en god brukertilfredshet, er brukernes medvirkning i utformingen av egne 
tjenester viktig.  

• Tildeling av tjenester baseres seg på ovennevnte prinsipper. Dette gjør at brukernes 
egne ressurser ivaretas og utvikles, og at alle skal føle seg trygge nok til å bo i eget 
hjem så lenge de ønsker det. Institusjonsplass tildeles når det ikke er tilstrekkelig med 
tjenester fra hjemmebasert omsorg, eller for kortere opphold til behandling, 
opptrening, observasjon 

 
Noen generelle kommentarer 
 

Avvikling av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten skjer fra 2015. Dette 
innebærer at kommunene ikke lenger skal dekke en egenandel for sykehusopphold for sine 
innbyggere, og at denne utgiften dermed faller bort. Rammen i helse og omsorg er dermed 
kuttet med 3,5 millioner for 2015. 
 
Utviklingen i forhold til overliggerdøgn viser at kapasitet på institusjonen kan være mindre 
enn den bør, da spesielt med tanke på en økning i behov og demografi. Korttidsplasser ble 
redusert med 4 i 2014, og utviklingen i 2015 vil vise om dette kan få uheldige konsekvenser 
for den totale situasjonen til de som bor hjemme/pårørende. Alle brukere har i 2014 fått den 
tjeneste de har behov for, og krav på.  
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Helse og omsorg har gjennomført nødvendige endringer i organisasjonsstruktur i 2014, det er 
innført nye gode systemer for kvalitetskontroll, og økonomi. Samlet sett utføres gode 
helsetjenester for innbyggerne i Hof kommune.  
 
Ressursbruk i 2014 og økonomisk oversikt 

 
 
Sektoren sett under ett har et negativt resultat på ca. kr. 1 533 000,- etter budsjett inkl. endr. i 2014. 
 

Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen har som et av sine viktige elementer et sterkt fokus på forebyggende arbeid – 
folkehelsearbeid – og å bruke ressursene riktig.  
 
Det har i en årrekke blitt drevet aktivt folkehelsearbeid innenfor samtlige sektorer i Hof kommune. 
Svært mye av det som har vært gjort innenfor sektorene for oppvekst, sosial, kultur, helse- og omsorg 
bærer sterkt preg av å ha vært forebyggende folkehelsearbeid direkte rettet mot brukere. Å sørge for at 
alt det gode arbeidet som gjøres blir sett i nær sammenheng med utfordringene som 
samhandlingsreformen er viktig. 
 
Virksomheten opplever fortsatt et økt press på tjenesten med bakgrunn i; 

• innleggelse av stadig mer behandlingstrengende pasienter 
• økende behov for palliativ (lindrende) behandling til en bredere aldersgruppe enn hva man 

tradisjonelt har hatt i sykehjem 
• Flere brukere med atferdsmessige utfordringer som skal tas hånd om i linjetjenesten. Kravet til 

sikkerhet øker. 
• økt krav til samhandling og kvalitet 
• økt krav til dokumentasjon 

 
Helse og omsorg har fremdeles utfordringer i forhold til å få nok kvalifisert personell. Det har i 2014 
vært en positiv endring, men det er fremdeles et underskudd på sykepleiere. For å ha god nok 
fagkompetanse leies sykepleiere inn fra Helsenor.  
 
Kommentarer til områder med større avvik 
500 Helse og omsorg 
Medfinansiering somatiske tjenester økte med ca. kr. 900 000,- i forhold til budsjett. Konkret 
hvilke tilfeller og hvorfor økningen har blitt så stor får Hof kommune ikke innsyn i. 
 
520 Institusjonsbasert omsorg 
Merforbruk totalt med ca. kr. 1 300 000,-. Hovedsakelig er økningen på KLP og arbeidsgiveravgift. 
Det er samme årsak til avvik på 530.  
         
580 Dagsenter 
Overskudd på grunn av etterbetalt tilskudd fra 2012 til 2014.  

Ansvar Regnskap Buds. inkl. endr. Budsjett Avvik i % Avvik i NOK
50 Helse og omsorg 66 218 513 64 685 000 61 685 000 1,51 -1 533 513
500 Helse og omsorg 6 854 675 5 987 000 5 987 000 14,49 -867 675
510 Veset fellestjenester 2 487 351 2 480 000 2 480 000 0,30 -7 351
515 Funksjonshemmede 3 239 186 3 141 000 3 141 000 3,13 -98 186
520 Veset institusjon 20 107 803 18 821 000 18 821 000 6,84 -1 286 803
525 Tjenester i fengsel 357 106 -2 000 -2 000 -17 955,32 -359 106
530 Tjenester i hjemmet 13 947 965 13 327 000 13 327 000 0,46 -620 965
540 Tjenester i boliger 7 969 576 8 157 000 8 157 000 -2,30 187 424
545 Ekstern omsorg 6 188 691 6 610 000 3 610 000 -6,37 421 309
550 Kommunelege 2 123 192 2 203 000 2 203 000 -3,62 79 808
560 Helsestasjon 1 322 092 1 164 000 1 164 000 13,58 -158 092
570 Fysio og ergoterapi 1 853 637 1 789 000 1 789 000 3,61 -64 637
580 Dagsenter -232 760 1 008 000 1 008 000 -123,09 1 240 760
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Viktige gjøremål i 2014:  
Som en følge av kommunestyrevedtak ble det redusert til totalt 11 plasser på avdeling D. 
Reduksjonen innebar at det i stedet for 6 korttidsplasser har vi nå 2 (9+2). Reduksjonen i 
bemanning var foreslått å være 3 stillinger på avdeling D, samt øke på av 1,5 på avdeling C. 
Dette lot seg ikke gjøre da den totale situasjonen på avdeling D kun tillot en reduksjon på 1,5 
stilling. Det ble da ikke økt personell på avdeling C.  
 
Som en følge av reduksjon i antall korttidsplasser har overliggerdøgn økt. I 2013 var det 0 
overliggerdøgn, i 2014 var det 43 overliggerdøgn. Dette tilsvarer bøter på kr 182965,-.  
 
Det ved enkelte anledninger tatt inn fra SIV/hjemmet slik at det har vært overbelegg i 
institusjonen. Vurderinger i disse tilfeller er blant annet at pasienter har alvorlig utviklet kreft 
og har sine siste dager på institusjonen i sitt nærmiljø. Samtidig kan det være at pasienter får 
alvorlige komplikasjoner som medfører at de ikke kan skrives ut fra institusjonen til forventet 
tid. Avdeling C er lagt inn under tjenesteleder for institusjon. Dette for å rullere turnus på 
avdeling A, B og C. Det er nødvendig å rullere turnus da brukergruppen/pasienter er svært 
krevende.  
 
Sektoren har i 2014 innført ressursstyring (turnusprogram), samt Kvalitetslosen. I tillegg har 
sektoren vært med i innføring i nytt økonomissystem i kommunen. Det har vært et 
kontinuerlig fokus innen sektoren å bedre rutiner, og sikkerhet i alt arbeid som utføres.  
 
Rus og psykisk helse er bemannet med 150 % stilling. 100 % Prosjektstilling innen rus 
finansiert med midler fra Fylkesmannen iverksettes fra 2015.  For Hof kommune er det 
forventet økning i antall brukere av tjenesten, spesielt innen rusproblematikk.  
 
Fengselshelsetjenestens arbeid har vært svært krevende, og lokaliteter for tjenesten er for 
dårlig. Dette er meldt inn til departement, og fengselsledelse, samt som en bekymring til 
Fylkesmannen. Det har vært nødvendig med økning av personell i forhold til de utfordringer 
som er. Dette er også rapportert til ledelse og departement. Det forventes en økning i refusjon 
i forhold til økning i personell. Endelig svar på henvendelser ble ikke mottatt i 2014.  
 
Utfordringer i 2015: 
Generelt vil utfordringer i helse og omsorg være å få ned sykefravær, og det vil settes spesielt 
fokus på dette. Det er en tid siden det har vært brukerundersøkelse, og i tid med endringer er 
det spesielt viktig å gjennomføre. Det vurderes at det kan være et for høyt antall 
omsorgsboliger i Hof kommune, og det vil utredes mulige løsninger, og fremmes politisk sak 
i første halvdel av 2015.  
 

• Fokus på demens og oppbygging av faglig kompetanse på området. 
• Fokus på tiltak for å redusere sykefravær og økt trivsel i arbeidsforholdet  
• Opprettholde kvalitativt god og forsvarlig drift  
• Videreutvikle kvalitetssystemet med rutiner, prosedyrer og faglige veiledninger 
• Ansette fagkompetanse i ledige/vakante hjemler – spesielt flere sykepleiere 
• Behov for kommunale boliger til rusmisbrukere 
• Utrede behov, og endringer angående omsorgsboliger i Hof kommune.  
• Dagsenter/aktivitet for rusmisbrukere 
• Utvikle folkehelsearbeidet 
• Brukerundersøkelse gjennomføres 
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11.  Nord – Jarlsberg kulturskole 
 
Beskrivelse  
 
Sentrale virksomhets- og ansvarsområder: 
Interkommunal kulturskole for Hof, Re og Holmestrand, med Hof som vertskommune. 
Desentralisert undervisning i alle tre kommuner. 
Salg av dirigenttjenester til alle 4 skolekorps i de tre kommunene. 
Drift av ”kulturskoletimen” i Re kommune våren 2014. 
 
Stillingsressurser pr. 31.12.14: 
Administrasjon: 1,7 årsverk 
Dirigenttjenester: 0,75 årsverk 
Ordinær kulturskoleundervisning: 6,2 årsverk. 
 
Ressursbruk i 2014 og økonomisk oversikt 
 

 
 
Kommentarer til avvik: 
Kulturskolen gikk totalt sett (3K) med et overskudd i 2014 som er fordelt i forhold til vedtatt 
fordelingsnøkkel. Dette skyldes spart lønn våren 2014 og høyere inntekter. Kulturskolen har i løpet av 
2013 og 2014 vært gjennom en omstilling. Skoleåret 2013/14 hadde man som følge av dette en lavere 
bemanning enn det som er vedtatt. Fra høsten 2014 er man oppe på ”riktig” nivå igjen, og man kan 
ikke påregne at kulturskolen skal fortsette å gå med overskudd. 

 
Viktige gjøremål i 2014 

• Elevtallet pr 01.10.14 (GSI) viser 418 elever, samme antall som i 2013. Dette er fordelt på 168 
(150) i Re, 129 (137) i Holmestrand og 121 (131) i Hof. Det var totalt 124 på venteliste pr 
01.10, mot 115 i 2013.  

• Elevtallet i Hof og Holmestrand har gått noe ned siden høsten 2013. Dette skyldes midlertidig 
svikt i rekrutteringen i korpsene i disse kommunene. Økt elevtall i Re skyldes økt rekruttering 
til korps. 

• Kulturskolen underviste i 21 ulike disipliner gjennom hele 2013. Dette var: fiolin, cello, piano, 
kirkeorgel, gitar, el-gitar, el-bass, band, sang, tverrfløyte, klarinett, saksofon, kornett/trumpet, 
horn, trombone, baryton, tuba, slagverk, 1. års aspiranter i korps, visuell kunst og drama/ 
teater.  

• Kulturskolen hadde direksjon i Hof skolekorps, Våle skolekorps, Ramnes og Røråstoppen 
skolekorps og Holmestrand og Botne skolekorps gjennom hele 2014. 

• ”Kulturskoletimen” ble vedtatt av regjeringen høsten 2012 med oppstart høsten 2013. Alle 
kommuner fikk et øremerket beløp til oppstart av tiltaket, men i og med at tiltaket ikke ble 
lovfestet, valgte noen kommuner å ikke sette i gang. Re kommune ønsket et slikt tilbud, og det 
ble fra skoleåret 13/14 satt opp et gratis kulturskoletilbud til elever i SFO-alder i tilknytning til 
skole og SFO på alle 4 barneskoler i Re. Hele prosjektet ble avsluttet våren 2014. Til sammen 
ca. 100 barn har deltatt i prosjektet. Dessverre kunne ikke tiltaket videreføres fra skoleåret 
14/15 fordi den nye regjeringen ikke har bevilget penger til dette. I tillegg har man tatt bort 
muligheten for å søke prosjektmidler til ulike nyskapende tiltak i kulturskolen.  

• Kulturskolen har gjennom året arrangert elevkonserter, teaterforestillinger og kunstutstillinger 
samt hatt mange spilleoppdrag på forespørsel fra organisasjoner og institusjoner. I mars 2014 

Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Budsjett Avvik i % Avvik i NOK
70 Kulturskole 1 144 257 1 181 000 1 181 000 -3,11 36 743
700 Nord-Jarlsberg kulturskole 1 144 257 1 181 000 1 181 000 -3,11 36 743
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ble det arrangert en stor bandkonsert på Våle Samfunnshus hvor alle bandene i kulturskolen 
deltok. Våren 2014 arrangerte kulturskolen ”Åpen dag” På Hof Kultursenter. Her var det 
kunstutstilling og flere teaterforestillinger og konserter.  Under arrangementet medvirket 
elever fra alle tre kommuner. Videre har strykeelevene deltatt i samarbeid med Våle- og 
Ramnes orkesterforening og orgelelevene har deltatt på flere konserter og turer og på 
”mestermøter” i Våle kirke. Kulturskolen har gjennomført fem kirkekonserter i desember i 
følgende kirker: Våle, Ramnes, Hillestad, Y-kirken og Eidsfoss. 

• Kulturskolen fremmer hvert år kandidater til ”Drømmestipendet”. Man har som mål å fremme 
kandidater fra alle tre kommuner. I 2014 lyktes man kun med å finne en kandidat fra Re 
kommune; Taran Henden (drill) innen kategorien ”annet”. Taran kom gjennom ”nåløyet” 
nasjonalt og mottok sitt stipend i juni -14. Hun ble med dette også den første drilleren i landet 
som har fått et slikt stipend. 

• Kulturskolen gikk fra 2014 over til å føre ett regnskap, mot tidligere 3 separate. Fordeling av 
kostnader skjer i forhold til forbruk av rammetimetallet. 

• Kulturskolen har i 2014 videreført arbeidet med synlighet og rekruttering. Selv om ikke dette 
har ført til økte ventelister på alle disipliner, så har det ført til at kapasiteten i skolen til enhver 
tid har vært godt utnyttet.   

 
Utfordringer i 2015: 
 

• Videreføre aktivitetsnivået og videreutvikle kvaliteten på kulturskolen innenfor vedtatte 
målsettinger og rammebetingelser.  

• Gjennomføre gode arrangementer i mindre og større format.  
• Opprettholde god faglig og pedagogisk kvalitet på undervisningen, til tross for små stillinger. 
• Fortsette arbeidet med å utvikle kulturskolen som ressurssenter.  
• Arbeide for tilpasset undervisning, og å sette elevenes utvikling og trivsel i sentrum. 
• Innføre den nye rammeplanen for kulturskolen.  
• Legge til rette for kompetanseheving, spesielt i forhold til gruppeundervisning og digitale 

media. 
• Gjennomføre brukerundersøkelse. 
• Bidra til å løfte skolekorpsene våre. 
• Opprettholde og øke synligheten i alle tre kommuner. 
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12.  Økonomi og HR 

 
Beskrivelse  
 
Økonomikontoret består av 3 personer. I tillegg har vi i 2014 hatt vikar inne på grunn av 
svangerskapsvikariat.  
 
Kommunekassa/økonomikontoret har ansvar for: budsjett, økonomiplan, regnskap og 
fakturahåndtering, fakturering, årsmelding, innfordring av kommunale krav, lønn og fravær, 
økonomisk rapportering, KOSTRA, finansiering og låneportefølje, økonomisk saksbehandling og 
innkjøpsavtaler.  
 
Ressursbruk i 2014 og økonomisk oversikt 
 

 
 
Kommentarer til avvik: 
 
Hovedforklaringen til avvik er permisjon i stilling på økonomikontoret, pensjon refunderes ikke og vi 
har hatt en lang overlappingsperiode for å kunne foreta opplæring på det gamle systemet og for å få en 
bedre overgang til nytt system som skulle innføres. Lønnsoppgjør og merkostnader til pensjon og 
arbeidsgiveravgift har også medført merkostnader.  
 
Før vi gikk over til nytt økonomisystem ble eldre restanser gått gjennom kritisk.  Krav vi fant 
uhensiktsmessig å opprettholde, er blitt avskrevet, der sannsynligheten for betaling er meget lav. Etter 
denne oppryddingen ble det avskrevet beløp for ca. 75 000,- som er belastet økonomikontoret som 
kostnad.  
 
Investeringskostnaden på innføring av nytt økonomisystem er gått i balanse med budsjett.  
 
Viktige gjøremål i 2014 
 
I 2014 gikk vi over til moderne system innenfor alle områder relatert til økonomi og HR. I tillegg 
anskaffet vi modul for å ivareta ressursstyring og turnus, rekruttering og kompetanse, 
barnehagesystem og skolesystem. Alt er integrert med økonomisystemet. I forkant av anskaffelsen ble 
det ryddet betydelig i eldre restanser og vi har totalt forandret kontoplan i forhold til tidligere.  
 
Det nye økonomisystemet er mye mer omfattende, fordi vi nå har fler moduler, enn det vi har hatt 
tidligere.  
 
Det har vært en lærerik prosess og vi har fått bedre oversikt og kompetanse. På mange måter blir det 
enklere når man kan forholde seg til en leverandør som vet hva de gjør. Innføringen av systemet har 
gått meget bra, funksjonalitet og brukervennlighet er meget forbedret og vi er fornøyd med opplæring 
og oppfølgingen fra Visma. Det har heller ikke skapt så store utfordringer å drifte og oppdatere dette 
selv.  
 
Ut mot sektorene og for sektorenes bruk av systemet brukes i hovedsak web-modulene når det i 
gjelder økonomirapportering, budsjettering og fakturahåndtering. Slik systemet er bygget opp kan man 
med litt it-kompetanse relativt enkelt finne ut mye på egenhånd.  
 
 
 

Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Budsjett Avvik i % Avvik i NOK
80 Økonomi 3 766 762 3 332 000 3 132 000 13,05 -434 762
800 Økonomi hr 3 766 762 3 332 000 3 132 000 13,05 -434 762
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Utfordringer i 2015: 
 

• Innføring av gjenstående moduler i økonomisystemet som bl.a. er elektronisk 
reiseregningsbehandling, lånemodul, e-handelsmodul, ansatt kompetanse og 
rekrutteringsmodul.  

• Sørge for økt kompetanse i bruk av det nye økonomisystemet gjennom læring og daglig bruk. 
• Påse at integrasjoner og filoverføringer mellom de ulike deler av økonomisystemet fungerer.  
• Bidra til økt kompetanse og opplæring i bruk av økonomiverktøy ute i sektorene.   
• Bidra til bedre rapportering og økt politisk forståelse for de økonomiske utfordringene. 
• Sette mer fokus på å forbedre økonomien og netto driftsresultat.  
• Sørge for at vedtatt økonomireglement etterleves. 
• Påse at vi gjennomfører rutiner for styring av prosjekter 
• Påse at sektorene foretar bedre innkjøp og praktiserer regelverk.  
• Påse at lover og regelverk innenfor økonomi og innkjøp etterleves ute i sektorene.  
• Sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelig internkontroll på den økonomiske aktiviteten i 

kommunen.  
• Foreta stikkontroller innenfor økonomi for å påse om regelverk overholdes. 
• Foreta stikkontroller på om inngåtte kontrakter etterleves eller oppfylles i henhold til kontrakt. 
• Revidering av økonomireglement.  
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13.  Økonomisk analyse 2014 
For å få et lite innblikk i Hof kommunes økonomi har vi valgt ut noen elementer for å beskrive og gi 
innsikt i økonomisk status. 
 
Vårt regnskap rapporteres internt i kommunen på egne ansvarsområder. Eksternt rapporteres det til 
SSB på KOSTRA-tall.  
 
KOSTRA-tall egner seg til å sammenligne med andre og til å vurdere hvordan kommunen prioriterer 
ressursene i forhold til andre. Dette kan være interessant i forbindelse med økonomiplanarbeider. På 
SSB sine sider, http://www.ssb.no kan man lete frem de tallene man vil for alle kommuner.  
 
Kommunens interne regnskap er inndelt i detaljregnskap for  

- drift, kapital og balanse 
 
Driftsregnskapet dekker forhold ved den ordinære driften og viser kommunens driftsinntekter og 
driftsutgifter. 
 

Investeringsregnskapet tar for seg investeringer. Investeringer er anskaffelser av en verdi som i følge 
standarder er satt til et minstebeløp på 100.000 og levetid på over 3 år. Ordinært vedlikehold ansees 
som en driftskostnad, mens tiltak som fører en bygning i bedre stand eller bedre standard regnes som 
en påkostning og altså en investering. Videre er det viktig at kommunen står som eier av det objektet 
det investeres i for at det skal være en investering. Overføringer til Kirkelig Fellesråd kan godkjennes 
som investering dersom tiltaket det overføres til kan klassifiseres som anleggsmiddel etter reglene som 
gjelder for kommunen. 
 
Kommunens balanseregnskap viser hvilke eiendeler som kommunen eier og hvordan disse eiendelene 
er finansiert med gjeld eller egenkapital. 
 
Balansen 
 
Eiendeler (1000 kr) 
Anleggsmidler: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Faste eiendommer 150 247 150 038 178 529 204 929 203 867 199 748 194 407 198 999
Utstyr, maskiner  5 512 5 433 4 843 4 920 4 010 3 838 3 419 6 468
Langsiktige utlån 2 542 1 952 1 276 584 354 1 003 1 963 2 416
Aksjer, andeler 3 260 3 104 3 401 3 706 4 038 4 424 4 897 6 408
Pensjonsmidler 131 580 147 279 160 827 174 704 167 935 184 664 204 545 230 597
Sum anleggsmidler 293 141 307 806 349 151 388 844 380 205 393 677 409 232 444 889

  
Omløpsmidler:  
Kortsiktige fordringer 25 206 9 505 12 263 9 296 12 561 15 381 11 704 14 357
Premieavvik 4 565 6 519 6 645 7 161 8 200 15 767 16 974 20 520
Aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikater 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse, post, bank 64 674 59 790 39 416 45 442 44 915 42 071 45 361 33 591
Sum omløpsmidler 94 445 75 814 58 325 61 900 65 676 73 220 74 040 68 469
         
SUM EIENDELER 387 586 383 620 407 200 450 744 445 880 446 897 483 271 513 358
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Gjeld og egenkapital 
Egenkapital: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Disposisjonsfond 22 544 16 844 12 296 10 209 13 886 13 108 7 373 6 354
Bundne driftsfond 3 137 4 456 4 946 5 381 6 490 7 215 7 252 6 521
Ubundne investeringsfond 18 042 21 612 14 043 10 524 13 233 13 233 12 713 12 713
Bundne investeringsfond 653 871 31 31 117 165 241 334
Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0 -2 157 0 0
Regnskapsmessig mindre forbruk 1 238 0 0 3 919 0 0 4 389 0
Udisponert i investeringsregnskap 2 970 0 921 555 0 0 0 0
Likviditetsreserve 6 015 6 015 0 0 0 0 0 0
Kapitalkonto 92 053 93 578 110 835 112 520 74 534 69 290 56 219 62 733
Endr. Regnsk. Prinsipp påvirker AK drift 2 802 -622 -622 -622 -622 -622 -622
Endr. Regnsk. Prinsipp påvirker AK inv 
Sum egenkapital 146 651 146 178 142 450 142 519 107 638 100 227 87 565 88 033
         
Gjeld:         
Pensjonsforpliktelse 150 772 166 232 181 159 195 998 219 990 240 339 271 064 298 271
Lån 50 316 47 996 56 882 83 572 88 676 89 749 86 720 88 900
 
Kortsiktig gjeld 37 950 23 214 26 710 26 661 29 576 33 862 34 974 35 299
Premieavvik 1 897 2 323 2 180 1 993 2 424 2 721 2 948 2 854
         
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 387 586 383 620 407 476 450 744 445 880 466 897 483 271 513 358
         
Endring egenkapital i året -5 182 -473 -3 729 69 -34 881 -7 411 -12 662 468
(tall i nok 1000 kr.) 
 
Det er investert betydelig og over kort tid, på hele 2000-tallet. Investeringene er blitt finansiert med 
fond og låneopptak, som har medført stor reduksjon i fond og økning i gjeld. Dette har fått stor 
innvirkning på driftsregnskapet i form av renter og avdrag, samt at kostnadene til drift og vedlikehold 
har økt og at handlefriheten er redusert ved at det ikke lenger er noe buffer til å dekke uforutsette 
kostnader.  
 
Salg av eiendom som ikke brukes til vår tjenesteproduksjonen har avhjulpet noe. Investeringene 
fremover bør ligge på et minimum for at vi skal få balanse i økonomien.  
 
Bankinnskuddene har blitt redusert. Fondene er redusert, samt at gjeld er økt. Alt bidrar til 
innstramming i kommunens handlefrihet og større utfordringer med å få økonomien i balanse.  
 
Kapitalkonto er redusert og den viser våre eiendeler vi har finansiert selv, nettoverdien på det vi eier. 
Hovedårsaken til reduksjonen på kapitalkonto er økningene i netto pensjonsforpliktelser.  
 
Arbeidskapitalen (differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld) er redusert med 5,6 millioner, 
dvs. dårligere evne til å betjene våre forpliktelser.  
 

 
 
 
 
 
 
 

31.12.2014 31.12.2013 Endring
 kr    68 468 691  kr        73 662 065 -5 193 374 
 kr    38 153 204  kr        37 544 469 -608 735 
 kr   30 315 486  kr       36 117 595 -5 802 109 

Balanseregnskapet :
2.1   Omløpsmidler
2.3   Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital
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Likviditetsgrad 
 

Likviditetsgrad forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre ord 
måler det bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller.  
Likviditetsgrad bør være over 2. 
 
Likviditetsgrad 3, bankinnskudd i forhold til kortsiktig gjeld. Bør være større enn 0,33. 
  

 
 
Lånegjeld 
 
Ekstern lånegjeld utgjør 89 mill. kr. Det ble tatt opp 5,2 mill. i lån 2014. Når det gjelder startlån er det 
lånt ut 2,322 mill. av de 4 mill. som ble tatt opp som lån i 2012. Vi må betale renter og avdrag på dette 
lånet, som da medfører at vi må mellomfinansiere en periode, da ikke alt er utlånt enda. I tillegg må vi 
i fremtiden kanskje ta høyde for noe tap på utlån.  
 
Lånegjeld er betydelig, selv om vi fortsatt ligger lavt i forhold til landsgjennomsnittet og det gjør oss 
sårbare ved renteøkninger i fremtiden. Derfor må vi sørge for å ha et tilfredsstillende positivt netto 
driftsresultat.  

 

 
 

Pr. innbygger er det en gjeld på ca. kr. 29 000.  
 
 

 
 

  

Oml-midler / kortsiktig gjeld 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014
Likv.grad 1 2,4 3,3 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 1,8
Likv.grad 3 1,7 2,9 1,6 1,7 1,7 1,2 1,3 1,0
% endring 59,19 % 67,94 % -43,86 % 6,07 % -2,94 % -24,89 % 4,39 % -26,63 %
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Fondsmidler 
Oversikten nedenfor viser samlet oversikt over kommunens frie fondsmidler. Vi ser at samlede fond, 
er blitt betydelig redusert.  
  

 
(tall i 1000 kr) 

 
I 2001 hadde Hof 77 mill. på frie fond som det høyeste. Den gangen var gjelden under 20 mill. Fra år 
2000 frem til 2014 er det investert for 296 mill. Frie fond er redusert til 20 mill. og gjelden økt til 89 
mill.  
 
I praksis er fondene på et minimum av hva de burde være på, likviditeten er blitt svak, så fondene bør 
styrkes igjen for bl.a. ha rom for økte pensjonskostnader i årene som kommer.  
 
Driftsregnskapet 
 
Oversikten nedenfor viser utviklingen i brutto og netto driftsresultat. Årsaken til utviklingen er for 
mange og for store investeringer på for kort tid og at kostnadene forbundet med dette ikke har medført 
tilsvarende kostnadsreduksjoner på andre områder eller at det er funnet nye inntektsområder.  
 

 
 
Netto driftsresultat utgjør minus 6 millioner i 2014. Regnskap er avsluttet i null, som er gjennomført 
med nødvendig strykning av det som er budsjettert på avsetning til disposisjonsfond fra drift. 
 
Både brutto driftsresultat og netto driftsresultat er dessverre svakt og det er grunn til å bekymre seg. 
De viser tydelig at vi ikke klarer å balansere kostnader med de utgiftene vi har.  
 
Et annet mål på resultatet er netto driftsresultat i % av driftsinntektene. Dette bør utgjøre ca. 3 %, 6-7 
mill. Årsaken til at det bør være minst 3 % skyldes at kommunen skal ha rom for bl.a. finansiering av 
investeringer som medfører driftsmessige konsekvenser, men like viktig er det jo å ha en buffer for 
uforutsette kostnader.  
 
Slik økonomien er i Hof er det ikke noe buffer, og enhver kostnadsøkning gir økonomiske 
utfordringer. En del forhold slår uheldig ut i 2014, som svikt i inntekter, pensjon, merkostnader til 
samhandlingsreform. Hadde vi hatt positivt resultat som buffer ville dette vært enklere å håndtere.  
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Året 2014 hadde vi et positivt premieavvik på 4,6 mill. grunnet stort lønnsoppgjør i 2014.  
 
Premieavviket er forskjellen mellom hva vi faktisk har betalt til KLP og hva som blir kostnadsført i 
regnskapet. Premieavviket inntektsføres det året det oppstår for så å bli kostnadsført senere år.  
Kostnadsføring av tidligere års premieavvik utgjør 1,4 mill. i 2014.  
 
Premieavvik som skal kostnadsføres de kommende år utgjør samlet 17 mill. kr. Vårt disposisjonsfond 
utgjør nå bare 6,3 mill.  
 
Når det gjelder skatt og rammetilskudd så rapporterte vi i siste regnskapsrapport dette ville svikte med 
ca. 1,3 mill. kr.  
 
Det er slik at skatteinntekter og rammetilskudd må sees samlet, da forskjeller i skatteinngang mellom 
kommunene i landet blir utjevnet ved inntektsutjevning, som er en del av rammetilskuddet.  
 
Dette gjøres for at kommunene skal ha evne og mulighet til å ha noenlunde like tilbud uavhengig av 
om kommunen er skattesvak eller skattesterk. Kommunene i Vestfold har i alle år hatt lave tall og 
ligget under gjennomsnittet for landet når det gjelder skatt, så denne utjevningen har for vår del stort 
sett vært positiv. Ved skatteinntektssvikt over hele landet vil det imidlertid bli en generell 
inntektsnedgang også for Hof.  
 
Det må fortsatt vises nøkternhet fremover. De store investeringene som er gjort burde man være 
tilfreds med at er gjort, og fremover bør investeringsaktiviteten være lav. Det vil fortsatt være en 
anstrengt økonomi og det er ikke rom for å sette i gang mer uten å gjøre upopulære grep på drift.  
 
Tilførsler fra eventuelle salg av verdier bør en være forsiktig med å bruke til nye investeringer eller 
reduksjon av gjeld som i så fall svekker likviditeten ytterligere og vil medføre problemer med å betale 
løpende forpliktelser.  
 
Oversikt sektorene 
 

 
 
De fleste sektorene har negative avvik som mye kan relateres til lønnsoppgjør og pensjonskostnader til 
KLP. Det vises ellers til detaljer fra sektorenes årsmelding. 
 
Lønnsutviklingen er som kjent et av de kostnadselementene som har størst betydning å ha kontroll og 
oversikt med og utviklingen har vært som vist i tabellene nedenfor.  
 

 
 
Det meste av aktiviteten i en kommune er lønnsrelatert da det meste er utøvelse av rene tjenester. Flere 
tjenesteområder er i 2014 gått over fra egen produksjon til kjøp fra andre, kommuner eller private.  
 
Områdene byggesak, plan og geodata ble flyttet 1. januar til Holmestrand. Landbrukskontor ble flyttet 
til Re 1. juli. Det ble også barnevern. Innen omsorg er også her tjenester blitt overført til eksterne 

Ansvar Sektor Regnskap Buds. inkl. endr. Budsjett oppr. Avvik i % Avvik i NOK
10 Teknikk, kultur, utvikling 34 832 638 33 359 000 33 059 000 4,42 -1 473 638
20 Undervisning 36 283 087 35 088 000 35 388 000 3,41 -1 195 087
30 Barnehage 20 980 202 19 646 000 19 016 000 6,79 -1 334 202
40 NAV 10 434 177 8 918 000 8 348 000 17,00 -1 516 177
50 Helse og omsorg 66 218 513 64 685 000 61 685 000 1,51 -1 533 513
70 Kulturskole 1 144 257 1 181 000 1 181 000 -3,11 36 743
80 Økonomi 3 766 762 3 332 000 3 132 000 13,05 -434 762
90 Frie inntekter, finans, felles -173 659 637 -166 209 000 -161 809 000 4,15 7 450 637

2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014
Lønn-/sos.utgifter 88 104 90 804 95 736 103 227 114 319 123 759 127 947 137 063 145 757 151 245      148 385   
Sum driftsutgifter 129 653 135 612 146 662 157 392 169 193 186 406 201 878 215 198 227 650 228 306      245 706   
Prosent 68,0 % 67,0 % 65,3 % 65,6 % 67,6 % 66,4 % 63,4 % 63,7 % 64,0 % 66,2 % 60,4 %
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omsorgstjenester. Derav er andelen lønn redusert og erstattet med kostnader til kjøp av tjenester fra 
andre.   

 
Forholdet mellom drift og investeringer 
 
I investeringsregnskapet er det siden 2000-tallet blitt investert for langt større summer enn årlige netto 
driftsresultater.  
 
De store investeringene på 2000-tallet er av hovedforklaringene til at vi sliter med å få endene til å 
møtes. For mange investeringer på for kort tid uten at det er gjort tilstrekkelig med kutt.  
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Selvkostområder 
 
Etter flere år med økning i gebyrene er de satt ned den senere tid. Det gjenstår fortsatt penger på fond 
for avløp, renovasjon og slam.  
 
Flere innbyggere, med samme innsats av kostnader, vil dette bidra til at gebyrene går ned.  
 

 
 
 
Vann og feiing viser underskudd. Underskudd på selvkost er ikke bokført som fremført underskudd, 
men det kan hentes inn senere år ved økning i sats slik at inntekter er høyere enn utgiftene på det 
enkelte område.   
 
Byggesak og oppmåling er overført til Holmestrand og er opphørt som selvkostområde i regnskapet til 
Hof, da dette nå må ivaretas av samarbeidet. 
 
Oversikten nedenfor viser virkningen underskudd på selvkost har på kommuneregnskapet.  
 

 
  

Resultat 2014 Balansen 2014 2014
Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 
(-)

Årets 
deknings-

grad i % 1)

Avsetn(+)/ 
bruk av (-) 
deknings-
gradsfond

Renter 
selvkost 

fond

Deknings-
gradsfond 

pr. 31.12 2)

Fremført 
underskudd 

pr. 31.12 2)

Vann 2 428 603 2 963 331 -534 728 81,96 % -17 594 6 694 0 -523 828
Avløp 3 187 285 4 240 971 -1 053 686 75,15 % -1 017 722 35 964 851 046
Renovasjon 3 783 137 3 856 782 -73 645 98,09 % -26 552 47 093 1 767 455
Slam 506 593 598 407 -91 814 84,66 % -83 400 8 414 276 457
Feiing 776 074 788 888 -12 814 98,38 % 138 336 -3 879 0 -155 029

Dekket underskudd feietjenester fra 2013 -138366
Fremført underskudd 2014 vann 523828
Fremført underskudd 2014 feietjenester 155029
Virkning fremførte underskudd. 540491
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Oversikt over investeringer i 2014 
 
Oversikten viser hva som er status for 2014 og bevilgninger samlet, som viser hvilke prosjekter som 
løper som er bevilget tidligere år 
 

 
 
Oppsummering økonomi 
Økonomisk status i Hof kommune er forverret siden forrige år. Hovedfokus fremover bør være å få 
balanse i økonomien med kutt og sterkere prioriteringer mellom tiltakene. Det viser seg ofte veldig 
vanskelig å redusere og da er kanskje et bedre alternativ å la være å sette i gang nye driftstiltak og nye 
investeringstiltak slik situasjonen er nå.  
 

 
 
Sammenlignet med andre kommuner har Hof kommune et gjeldsnivå som burde være 
akseptabelt, men netto driftsresultat er alt for svakt, det tåler ikke fremtidige renteøkninger 
eller noe annet av økninger og andelen disposisjonsfond er også for lav.  
 
For å forbedre netto driftsresultat så må kostnadene ha fokus og holdes under kontroll og vi 
må sørge for å få inn de inntekter vi kan. Andre tiltak er å sette ansettelsesstopp der det evt. 
kan gjøres og innkjøpsstopp kan også gjøres der det er mulig. Det bør på nytt vurderes nye 
inntektsmuligheter grunnet ubalanse i økonomien og det som trolig da kan gi noe som monner 
er eiendomsskatt. 
 
Ved avleggelse av regnskap forrige år ble det bestemt at det årlig skal avsettes midler til 
likviditetsfond og pensjonsfond, som ikke er mulig for 2014. Det anbefales opp til 20 mill. til 
likviditetsfond og 14 mill. til premieavviksfond. Det er derfor en del utfordringer fremover og 
god likviditet er viktig for å løse de grunnleggende behov i kommunen.    
 
Det finansielle ansvarsprinsipp i kommunal forvaltning innebærer at kostnadene ved å 
produsere tjenestene skal dekkes av dem som har nytte av tjenestene og ikke forskyves til 
senere generasjoner. Hvis man skal satse på en bærekraftig utvikling, imøtekommes dagens 
behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine 
behov. Formuesbevaringsprinsippet går ut på at en kommunes tjenestenivå ikke skal 
opprettholdes eller økes ved å bygge ned formuen.  
 
 

Vedtatt kostnads- Endringer i Justert kostnads
Regnskaps-

ført Årets Sum regnskaps-

Netto prosjekt ramme bevilgning ramme tidligere år budsjett ført

1000 Kortvarige tiltak uten særskilt  prosjektnummer          1 321 691          672 000 1 321 691
1000 Rehabillitering av Vestbo                       -         2 000 000 0
1002 Veset              69 275 000   2 746 340 72 021 340                 71 021 340             767 342       1 000 000 71 788 682
1003 ERP-løsning          2 394 842       2 400 000 2 394 842
1004 Kunstgressbane               82 370          200 000 82 370
1005 Varmekilde / nærvarmeanlegg -842 832                    -   -842 832

69 275 000 2 746 340 72 021 340 71 021 340 3 723 413 6 272 000 74 744 753

Regnskaps-ført 
i år 

Indikatorer 2 014
Inntekter 236 942
Gjeld 88 900
Gjeldsnivå 37,52 %
Driftsresultat -6 019
Resultatgrad -2,54 %
Disposisjonsfond 6 354
Disp.fond i fht inntekter 2,68 %
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14.  Kostra 2014 
KOSTRA tall fra 2014 ble publisert 16. mars. 
 
Oversiktene i KOSTRA gir noen indikasjoner på hvordan Hof kommune bruker sine ressurser 
sammenlignet med andre kommuner. Mer om Kostra finner dere på http://www.ssb.no/kostra. 
Hovedstørrelser presenteres her, med Hof, Holmestrand, Sande og Re, Landet, Vestfold og 
sammenlignbare kommuner med Hof, gruppe 02. 
 
Finansielle nøkkeltall 

 
 
 
Prioritering 

 
 
 
Dekningsgrad 

 
 
Produktivitet 

 
 

 
 
 
 
 
  

Finansielle nøkkeltall  Hof 2014  H.str. 2014  Sande 2014  Re 2014  Land 2014  Vestf. 2014  Gr. 02 2014 
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter            -3,7                 3,9                  0,4           -0,8                0,4                  0,2                  0,2 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter            -2,5                 4,8                  1,5           -0,5                1,1                  1,7                  0,6 
Frie inntekter i kroner per innbygger        52 896           44 728             47 013       47 997           49 322            46 569            55 597 
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter            164                248                  202           251               202                 195                 214 
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter                5                  35                   18             49                 12                   24                     8 
Netto lånegjeld i kroner per innbygger        26 201           58 840             43 757       69 783           40 512            40 727            57 144 

Prioritering  Hof 2014  H.str. 2014  Sande 2014  Re 2014  Land 2014  Vestf. 2014  Gr. 02 2014 
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager      146 359         115 333           124 200     122 154         129 744          127 512           127 271 
Netto driftsutgifter til grunnskole (202, 215, 222, 223), per innb. 6-15 år        98 672           89 690             92 694       97 245         103 064            93 078           117 520 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten         1 867             1 978               2 006        1 829            2 278              1 935              3 111 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten        18 733           15 931             13 140       15 257           16 110            16 038            20 143 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år         1 447             2 663               2 576        2 943            3 488              3 306              2 413 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten         9 114             6 836               8 217       12 744            8 021              8 243              9 479 
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.         5 367             4 136               4 813        3 785            3 944              3 548              6 227 

Dekningsgrad  Hof 2014  H.str. 2014  Sande 2014  Re 2014  Land 2014  Vestf. 2014  Gr. 02 2014 
Andel barn 1-5 år med barnehageplass           91,5               92,6                 91,3          86,7              90,2                89,5                90,2 
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning             4,0                 6,0                  8,2            7,2                8,0                  8,3                  9,1 
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten             6,1               10,8                  7,1          10,0              10,2                  9,6                12,7 
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetj.           10,3                 8,7                  8,3            7,2                8,8                  8,3                10,1 
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner         100,0             100,0               100,0        100,0              95,0                97,7                96,8 
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon           15,0                 8,4                 12,0          13,3              13,5                11,0                14,2 
Andelen sosialhjelpsmottakere alder 20-66 år, av innb. 20-66 år             3,0                 4,1                  3,8            3,9                4,0  :  : 
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år             6,1                 6,5                  4,6            5,7                4,7  :  : 
Sykkel-, gangveier/turstier m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.           10,0               11,0                 28,0          27,0  ..  ..  .. 
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere           14,0               11,0                 17,0          18,0              20,0                23,0                24,0 
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere  ..                 0,9                  0,7            0,9                0,7                  0,7  .. 

Produktivitet/enhetskostnader  Hof 2014  H.str. 2014  Sande 2014  Re 2014  Land 2014  Vestf. 2014  Gr. 02 2014 
Korr. brutto dr.utg. i kr. per barn i komm. Barneh.      188 439         161 303           173 517     166 083         174 744          170 009           175 074 
Korr. brutto dr.utg. skole, skolelokaler,skoleskyss (202, 222, 223), per elev      100 438           98 880             92 185     115 762         102 856            98 832           117 248 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn           13,9               15,0                 15,8          12,4              14,4                14,9                12,8 
Korr. brutto dr.utg. pr. mottaker av hjemmetj. (i kroner)      201 843         281 342           181 080     261 462         241 477          224 752           211 028 
Korr. brutto dr.utg., institusjon, pr. kommunal plass      996 548      1 068 945        1 219 685     547 974      1 033 276       1 011 472           989 340 
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)         3 233             2 981               2 765        2 690            3 248              2 767              3 682 
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)         3 664             2 192               3 806        3 878            3 602              3 586              4 014 
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)         2 410             2 235               2 379        2 348            2 487              2 244              2 360 
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate        92 464         114 840           166 782       76 859         127 027          140 526            69 855 
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15.  Kommunesamarbeid  i Vestfold 
 

      

 

      

 
Samarbeid mellom Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme, Tønsberg, 
Stokke, Lardal, Larvik og Sandefjord kommune. 

Totalt representerer samarbeidet ca. 230.000 innbyggere.  

Formålet med samarbeidet er å utvikle tjenestetilbudet og samordne kommunenes plan-, areal- og 
næringspolitikk.  

Hensikten er å ta ut rasjonaliseringsgevinster i et regionalt perspektiv. Styrket samarbeid på tvers av 
kommunegrenser skal gi et forbedret tjenestetilbud ved å øke effektiviteten og kvaliteten på de 
kommunale tjenestene, samt være et middel til å styrke fagmiljøer og rekruttering. Gjennom 
samarbeid søker deltakerne å oppnå bedre driftsøkonomi og bedre brukerservice.  
 

16.  3-K samarbeid 
 
Kommunestyrene i Holmestrand, Re og Hof kommuner har vedtatt å samarbeide innen de 
tjenesteområder hvor det er rasjonelt. Samarbeidet blir kalt 3K. Det er blant samarbeid om 
skatteoppkrever, kulturskole, barnevern, landbruk, kommuneplanlegger, plan- og 
byggesaksbehandling, kart og oppmåling. Formannskapene i de 3 kommunene er referansegruppe for 
3K og møtes minimum 2 ganger i året, men alle beslutninger fattes av den respektive kommunes 
politiske organer. I oversikten nedenfor er også Sande tatt med.  
 
 

 
  

2013 tall Hof Holmestrand Re Sande KG01 Land

Brutto -0,8 % 5,9 % 6,8 % -0,1 % 1,6 % 1,5 %

Netto 0,4 % 8,0 % 7,4 % 0,7 % 2,1 % 2,3 %

Frie inntekter kr 52 288 kr 44 350 kr 47 177 kr 45 515 kr 50 540 kr 48 205

Langsiktig gjeld 157,9 % 239,8 % 207,9 % 187,9 % 204,3 % 196,6 %

Arbeidskapital 9,8 % 36,5 % 25,2 % 12,6 % 15,3 % 12,7 %

Netto lånegjeld kr 25 877 kr 54 553 kr 66 116 kr 37 624 kr 53 055 kr 38 562
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17.  Interkommunale samarbeid og prosjekter  
Det pågår kontinuerlig en rekke interkommunale prosjekter, som Hof kommune deltar i. Pr. 2014 
deltar Hof i følgende formelle samarbeid:  
 

 
 

Egne kommentarer 

 

 

Debitor (utsteder) Eierandel Bokført verdi

Navn ORG. NR. Andel Beløp

Selskaper AS, BA

Vestfoldfestspillene AS 959 259 119 1,00 % 43 000

Vestfold Avfall og Ressurs AS (14 aksjer, likn.verdi 38 697,26) vesar 979 281 536 1,40 % 3 500

Eikeren Turisttrafikk 5 000

Egenkapitalinnskudd klp, sykepleieordningen, folkevalgte og fellesordning 938 708 606 4 987 001

Gigafib AS 985 615 691 2,28 % 1 088 620

Asvo Revetal AS (1 aksje - likn.verdi kr 1 038 541,67 ) 951 559 458 33,33 % 50 000

AL Biblioteksentralen 910 568 183 2 andeler 1
Viken Skog BA 988 983 722 50 694
Grenland Vestfold Biogass AS 79 aksjer 912 716 635 39 500
Boligbyggelaget Usbl 950 285 680 300
Interkommunale selskap

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS 851 224 882 6,00 % 120 000

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 971 309 040 1,49 % årlig dr.tilskudd
Vestfold Vann IKS 962 351 409 0,62 % årlig dr.tilskudd
Vestviken 110 IKS 987 066 857 0,60 % 20 800
VIKS Vestfold Intrkommunale Kontrollutvalgssekretariat 987 665 483 årlig dr.tilskudd
Vestfoldmuseene IKS (nord-jarlsbergmuseene) 993 871 184 1,50 %

Kommunale samarbeider
Vertskommuneavtale, Felles skatteoppkrever, i Re, med Hof, Re, H.strand og Stokke driftstilskudd
Vertskommuneavtale, Nord-Jarlsberg Kulturskole (Hof, H.str., Re) i Hof driftstilskudd
Vertskommuneavtale med Holmestrand, Byggesak, arealplan og geodata driftstilskudd
Vertskommuneavtale med Holmestrand og Re om felles kommuneplanlegger driftstilskudd
Vertskommuneavtale med Holmestrand og Re om felle hjelpemiddelsentral driftstilskudd
Vertskommuneavtale med Kongsberg og Lardal om brann og redning driftstilskudd
Vertskommuneavtale med Re, Holmestrand og Andebu om pp-tjenester driftstilskudd
Vertskommuneavtale i Vestfold om koordinator i forb.m samhandlingsreformen driftstilskudd
Vertskommuneavtale for VOIS, innkjøpssamarbeid i Vestfold, plassert i Sandefj. driftstilskudd
Vertskommuneavtale med Horten og Holmestrand om legevakt driftstilskudd
Vertskommuneavtale om felles barnevern med Re og Hof, i Re. driftstilskudd
Vertskommuneavtale med Hof, Holmestrand og Re om landbruk. driftstilskudd
Vertskommuneavtale / iks , planlegger ny legevakt
Veterinærvaktordning, Re driftstilskudd
Smådyrvakta i Vestfold, Telemark og Buskerud (tønsberg) driftstilskudd
Helsestasjon for ungdom driftstilskudd
Stiftelsen Krisesentert i Vestfold 990 089 027 driftstilskudd
START i Vestfold (12-k) driftstilskudd
Felles kommuneplanlegger, 3K driftstilskudd

Miljørettet helsevern, Re driftstilskudd

Krisesenteret i Vestfold driftstilskudd

Incestsenteret i Vestfold driftstilskudd

Barnevernvakt driftstilskudd

Eikeren vannområde,  Hof, Holmestr., Nedre Eiker, prosjektstilling driftstilskudd

Vestfold kommunerevisjon 987 582 847 driftstilskudd
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Hof kommune 
Hofslundvn. 5 

3090 Hof 
Tlf. 33 05 95 00 

E-post: postmottak@hof.kommune.no 
Internett: www.hof.kommune.no 

Organisasjonsnummer MVA 864 951 732 
Bank 2515.06.00017 

 
 

 
 

Årsmeldingen er skrevet og trykket i Hof kommune. 


