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1 Innledning 
1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å utarbeide et forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon i kommunen.1 Planen skal utarbeides minst en gang i 

valgperioden. Kommunestyret skal vedta en plan for forvaltningsrevisjon senest innen 

utgangen av året etter at Kommunestyret er konstituert. Forslag til prosjekter for 

forvaltningsrevisjon finner du i kapittel 3.  

 

Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra 

vurderinger av risiko- og vesentlighet. Denne analysen finner du i kapittel 2. 

 

Overordnet analyse og forslag til mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter er utarbeidet 

av Vestfold kommunerevisjon i samsvar med gjeldende avtale om revisjonstjenester. 

Analysen gjelder kommunens egen virksomhet og annen kommunal virksomhet 

dersom denne er organisert som kommunale foretak (KF), § 27-samarbeid og 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b og § 28 c.  

 

Kommunal virksomhet som er organisert i selvstendige rettssubjekt (interkommunale 

selskap (IKS), aksjeselskap eller § 27-selskap) omfattes ikke av analysen. For slike 

organisasjonsformer kan kontrollutvalget føre tilsyn ved hjelp av selskapskontroll.2 

 

1.2 Hva er forvaltningsrevisjon? 
 
På vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget se til at det blir gjennomført:   

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon)3 

Forvaltningsrevisjon er en del av kommunens egenkontroll – det er en del av 

kommunestyrets tilsyn med kommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonens rolle er å 

undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og 

kommunens egne planer og vedtak. Fokus rettes også mot effektivitet og kvalitet i 

produksjonen av velferd for kommunens innbyggere.  

 

Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget: 

                                                      
1
 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) av 15. juni 

2004, § 10. 
2
 Jf. kontrollutvalgsforskriften kapittel 6 og egen plan for selskapskontroll. 

3
 Revisjonsforskriften § 7 



Overordnet analyse - Horten kommune  

 

 
 

 
Vestfold kommunerevisjon 

 
 

3 

 synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse  

 bringe fram styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere  

 bidra til læring og forbedring i organisasjonen 

 bidra til kommunens egenkontroll 

 

1.3 Forvaltningsrevisjoner i Horten kommune i 2012-2015 
 

I Horten kommune er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført i perioden 2012-

2015: 

 2012 – Kvalitet, økonomi, styring og ledelse i PLO  

 2013 – Prosjektstyring, tilretteleggelse, anbudsprosess, oppfølging og 
dokumentasjon/rapportering ved Åsgården skole 

 2013 – Sikring av verdier i Horten k. med særskilt kontroll av utvalgte enheter 

 2014 – Ressursbruk, kvalitet og etterlevelse av opplæringslova i grunnskolen 

 2015 – NAV Horten 

 2015 – Horten kommunes etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser 
 

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012-2015 ble behandlet av Horten 

kommune i april 2012 (sak 18/12), hvor det ble prioritert flere aktuelle tema for 

forvaltningsrevisjon. Seks av disse prosjektene er gjennomført, mens følgende 

prosjekttema ble ikke gjennomført:  

 Barnevern i Horten kommune – kvalitet og ressursbruk knyttet til gjeldende 

regelverk på området  

 Spesialundervisning i grunnskolen (ev. enkeltvedtak om spes.u.visn.)  

 Effektivitet og måloppnåelse ved park og idrett, herunder svømmehall, 

Hortenshallen og park og utendørs idrettsanlegg  

 Risikostyring og ledelse  

 Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten  

 Gjennomgang av kontrakter i Horten kommune  

 Håndtering av pasientmidler ved bofellesskap, sykehjem og omsorgsboliger  

 Fag og ressursstyring – med fokus på at tildeling av vedtak skal dekke nivået 

”lovlig og forsvarlig”. Sentralt for kommunens økonomi.  

 Prosjekt knyttet til gjennomføring av samhandlingsreformen  

 Tilskudd og tilsyn i private barnehager(jf. Innføring av nye regler for 

kommunens tilskudd til private barnehager)  

 Plan- for utbyggingstjenester i Horten kommune – etterlevelse av plan – og 

bygningslov med forskrift  

 Byggmiljø i Horten kommune- effektivitet og måloppnåelse innenfor tjenesten  

 Vedlikehold av kommunale bygg – planer og budsjetter 
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1.4 Avtale om forvaltningsrevisjon  
 
Forvaltningsrevisjon er omfattet av avtalen om revisjonstjenester mellom Horten 

kommune og Vestfold kommunerevisjon. Kommunestyret/kontrollutvalget kan endre 

planen innenfor denne definerte budsjettrammen gjennom hele planperioden.  

 

Basert på budsjett for forvaltningsrevisjon fra tidligere år, er det lagt opp til 

gjennomføring av to forvaltningsrevisjon per år. 

 

 

2 Overordnet analyse 
2.1 Metode 

Risiko og vesentlighet 
 
Risiko handler om  

 hva som kan gå galt,  

 hvor sannsynlig er det at noe går galt, og  

 hva som er konsekvensen 

 

Vesentlighet i forvaltningsrevisjon handler om hvor viktig oppgaven eller området er 

for kommunen og kommunens samfunnsoppdrag, eller for kommunens 

brukere/innbyggere. 

Metodikk 
I vurderingen av risiko og vesentlighet har vi tatt utgangspunkt i kommunelovens 

formålsparagraf og administrasjonssjefens ansvar4. Vi fokuserer derfor på følgende 

områder i analysen: 

 

 

 Ligger forholdene til rette for et funksjonsdyktig folkestyre? 

 Har administrasjonssjefen tiltak for virksomhetsstyring og betryggende 

kontroll? 

 Blir rettssikkerhet, kvalitet og effektivitet ivaretatt i myndighetsutøvelse og 

tjenesteyting? 

 Legger kommunen til rette for en bærekraftig utvikling? 

                                                      
4
 Kommuneloven 1 og 23 nr. 2 
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Revisjonen har foretatt den overordnede analysen med utgangspunkt i følgende kilder:  

 

 Erfaringer fra regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

 Dokumentanalyser 

 Statistikk 

 Intervju 

 Innspill fra kontrollutvalgene 

 

 

Erfaringer fra regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

Vi har i den overordnede analysen benyttet revisors kunnskap om virksomheten, 

erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og regnskapsrevisjon. 

 

Dokumentanalyser 

For å kartlegge og vurdere risiko i Horten kommune har vi gjennomgått kommuneplan, 

budsjett- og økonomiplan, årsregnskap, årsrapport og annen styringsdokumentasjon. 

Videre har vi innhentet informasjon om kommunens system for internkontroll, samt 

fylkesmannens tilstandsrapporter, tilsynsrapporter og tilsynsplaner.  

 

Statistikk  

Offentlig statistikk er først og fremst hentet fra KOSTRA, og viser tall fra alle 

tjenesteområdene som blir gjennomgått i analysen. I KOSTRA-analysen har vi brukt tall 

for kommunen for 2014. Vi har sammenlignet kommunen med sammenlignbare 

kommuner og landsgjennomsnittet utenom Oslo. I KOSTRA er kommunene gruppert ut 

fra størrelse, kostnader og inntekter. Horten kommune er i kommunegruppe 13.5 Vi 

har også innhentet demografiske data fra Statistisk Sentralbyrå.  

Intervju 

Vi har også gjennomført intervju med både administrasjonssjef og ordfører. Med disse 

intervjuene fikk revisjonen innspill til sentrale risikoområder for kommunen, i tillegg til 

forslag til eventuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.  

 

Innspill fra kontrollutvalgene og videre oppfølging 

Revisjonen har innhentet synspunkter på risikoområder og behov for 

forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget fra forrige og nåværende valgperiode.   

 

                                                      
5 Kostragruppe 13, som er definert som store kommuner utenom de fire største byene. Totalt består 

gruppen av 40 kommuner.  
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Denne overordnede analysen danner grunnlag for kontrollutvalgets diskusjon og 

prioritering av mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kontrollutvalgets prioriterte 

prosjekter skal vedtas i en plan for forvaltningsrevisjon.  

 

2.2 Om Horten kommune 

Demografi 
Horten kommune har et areal på 70 km2. Kommunen hadde per 1. januar 2016 27 178 

innbyggere.  

 

Tabellen under viser talt folkemengde per 1. januar i perioden 2012-16 for Horten.  

 

Tabell 1: Folkemengde 1. januar, etter region tid og statistikkvariabel.  
Kilde Statistisk Sentralbyrå 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Kommune Personer Personer Personer Personer Personer 
Horten          26 307           26 595           26 751           26 903           27 178  

 

Etter flere år med befolkningsvekst på mer enn en prosent i Horten kommune, var 

veksten i 2013 og 2014 redusert til rundt 0,6 %. Befolkningsveksten i 2015 viser igjen 

en økning, og ligger på rundt 1 %. Netto flytteoverskudd er den viktigste årsaken til 

befolkningsveksten. Det meste av dette skyldes innvandring. Største innvandring er det 

fra Sverige og de baltiske landene. Økt befolkningsvekst kan gi økte inntekter, men 

også utfordringer. En vekst i henhold til kommuneplanen, viser store utfordringer når 

det gjelder tjenestetilbud. Antall eldre vil øke kraftig, og det blir økte behov innen 

helse og omsorg. På noe sikt vil det være behov for utbygging av barnehager og skoler.  

 

Horten har mange kompetansebaserte bedrifter med vekt på høyteknologi, som 

konkurrerer i et globalt marked. 26 % av arbeidstakerne i Horten har høyere 

utdanning, som er høyest andel i Vestfold.  

 

Per 29.02.2016 hadde Horten kommune en arbeidsledighet på 4,6 % av 

arbeidsstyrken, som er 1,3 % over snittet for Vestfold per 29.02.2016 (3,3 %). 

 

Kommunens administrative organisasjon    

Horten kommune styres på tre nivå, med administrasjonssjef, kommunalsjef og 

enhets-/seksjonsledere. Enhets- og seksjonsledere rapporterer til sin kommunalsjef 

som igjen rapporterer for det aktuelle kommunalområdet til administrasjonssjefen. 
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Figur 1 - Organisasjonskart Horten kommune - 2015 

 
Figur 1 – Organisasjonskart – Horten kommune 

 

Per januar 2015 var det totalt 3.886 ansatte i Horten kommune, hvorav 1 787 årsverk, 

av disse var 75 % kvinner.  

 

Medarbeidertilfredshet 
 
HKI-undersøkelsen6  brukes over hele landet i mange typer virksomheter. HKI-
undersøkelsen består av seks påstander. 24 er et måltall som viser god 
medarbeidertilfredshet. Følende tabell fremgår av Horten kommune årsmelding 2014, 
som viser gjennomsnitt HKI for kommunen (maks skår er 30): 
 

 

Tabell nr. 2 – Gjennomsnitt HKI for kommunen 

 

Tallene varierer mye mellom enhetene. De enhetene som har spesielle utfordringer får 
bistand fra HR-seksjonen til gjennomføring av HKI-verksted for at den ansatte kan 
bidra til å finne tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.  
 

Kommunesamarbeid 
Horten kommune har inngått vertskommunesamarbeid innenfor noen områder.  

Nedenfor nevnes vertskommunesamarbeid hvor Horten er deltaker: 
 

                                                      
6
 HKI står for Human Kapital Indeks 
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Bakkeåsen skole: Eiere er kommunene Horten, Tønsberg og Stokke. 
 
Horten legevakt: Legevaktsamarbeid mellom Horten, Holmestrand og Hof kommuner, 
hvor Horten er vertskommune.  
 
Horten Naturskole: et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og Horten 
kommune. 
 
Horten kommunes overordnede mål 
 
Fokusområder og målsettinger 
Kommunestyret vedtok i juni 2015 er rullering av kommuneplanens samfunnsdel. I 

kommuneplanens samfunnsdel, er det vedtatt fire fokusområder Horten kommune 

skal prioritere de neste 12 årene. Dette er:  

 

1. Attraktivitet  

2. God oppvekst  

3. Trygghet for innbyggerne  

4. Natur og miljø  

 

For å sikre god fremdrift på de overordnede fokusområdene skal dette følges opp i 

kommunens økonomi- og handlingsplan med konkrete mål for de neste fire årene. 

 
Kommunalområdenes mål, som er relatert til fokusområdene i kommuneplanen, 

fremgår av budsjett- og økonomiplan 2016-2019. Nedenfor har vi tatt inn de 

overordnede målene for hvert kommunalområde. I økonomi- og handlingsplanen 

fremgår også delmål med indikatorerer for ønsket resultat, akseptabelt resultat, ikke 

godkjent resultat og status for 2015, for hvert tjenesteområde.  

 
Administrasjonen: 
 

1. Attraktivitet  

- Effektive arbeidsprosesser 

- Lett tilgjengelige tjenester med god service 

 

2. God oppvekst  

- Effektive arbeidsprosesser 

- Lett tilgjengelige tjenester med god service 

 

3. Trygghet for innbyggerne  

- Effektive arbeidsprosesser 

- Lett tilgjengelige tjenester med god service 
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4. Natur og miljø  

- Effektive arbeidsprosesser 

- Lett tilgjengelige tjenester med god service 

 
Oppvekst: 
 
 

1. Attraktivitet  

- Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov  

- I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre 

utdanning og yrkeskarriere 

 

2. God oppvekst  

- Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for 

barn og unge  

- Alle skoler og barnehager er helsefremmende 

 

3. Trygghet for innbyggerne  

- Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid 

 

4. Natur og miljø  

- I Hortenskolen og Hortensbarnehagen lærer barn og unge verdien av bærekraftig 

utvikling.  

 
Helse og velferd: 
 

1. Attraktivitet  

- Helse og velferd er en attraktiv arbeidsplass 
- Vi samhandler med hverandre for utvikling av tjenester  

 

2. God oppvekst  

- Helse og velferd samarbeider med Oppvekst  
- Vi bidrar til å redusere fattigdom  

 

3. Trygghet for innbyggerne  

- Vi prioriterer målrettet forebygging  
- Innbyggerne får nødvendige og forsvarlige tjenester  
- Våre tjenester er tilgjengelige  
- Vi har tilstrekkelig kvalifiserte medarbeidere  
- Tjenestene er forutsigbare og sammenhengende  
- Våre brukere medvirker i planlegging og utførelse av tjenester  
- Flere innbyggere tar ansvar for egen økonomi  
- Vi utnytter ressursene på en god måte 
-  

4. Natur og miljø 

- Grønn mobilitet  
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Kultur og samfunnsutvikling: 
 

1. Attraktivitet  

- Skape, formidle og tilrettelegge for varierte kulturopplevelser, kulturaktiviteter og 

møteplasser 

- Næringsoffensiv kommune og økt bostedsattraktivitet 

- Horten sentrum skal styrkes og videreutvikles 

- Samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

- God informasjon og markedsføring av kommunens tjenester og det positive som skjer 

 

2. God oppvekst  

- Barn skal ha varierte kultur og fritidsaktiviteter. Øke barn og unges deltakelse i 

kommunens kulturtilbud 

- Tilrettelegge for barns bruk av friluftsområder og sikre tilgang på anlegg/ lokaler for 

organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter 

- Økt fokus på konsekvenser at utbyggingsprosjekter for barn og unge 

 

3. Trygghet for innbyggerne  

- Kommunalområdet skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og for 

samfunnet- forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i tjenesteproduksjonen 

- Kommunalområdet skal være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige 

utvikling som samfunn og organisasjon 

- Forenkling, fornyelse og forbedring gjennom ny teknologi 

 

4. Natur og miljø  

- Arealutvikling skal være langsiktig og miljøvennlig 

- Satse på grønn mobilitet 

- Kommunens egen virksomhet går foran som et godt eksempel, utnytter de virkemidler 

den rår over og skal være klimanøytral innen 2020.  

 

 
Teknisk: 

1. Attraktivitet  

- Bidra til at Horten kommune har et positivt omdømme  
- Legge til rette for næringsutvikling og økt bosetning  

 

2. God oppvekst  

- Effektiv og trygg eiendomsforvaltning  
- Bidra til et godt og tilrettelagt idretts- og friluftslivstilbud  

 

3. Trygghet for innbyggerne  

- Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og avløpshåndtering  
- Bidra til et god og sikker samferdsel i Horten kommune  

 

      4. Natur og miljø  

- Legge til rette bærekraft innen kommunalområdet  
- Bidra til sikring av kommunens naturmangfold 
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Horten Havnevesen: 
 

1. Attraktivitet  

- Horten havnevesen skal utvikle en effektiv trafikkhavn for løst stykkgods  

- Horten havnevesen skal utvikle fergehavna til en sikker og effektiv fergehavn med kort 

ventetid  

- Horten havn skal øke bruken av gjestehavnene gjennom å satse på økt attraksjonskraft 

og gode opplevelser  

- Horten havnevesen skal optimalisere utleie og salg av arealer/ lokaler  

- Horten havnevesen skal ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet  

 

2. God oppvekst  

- Gjestehavnene i Åsgårdstrand og Horten skal bidra til ønsket byutvikling og folkehelse  

 

3. Trygghet for innbyggerne  

- Horten havnevesen skal bidra til næringsutvikling og stabile arbeidsplasser  

- Det skal utvikles tiltak som sikrer gående og syklende i gjestehavnene  

 

4. Natur og miljø  

- Horten havnevesen skal være en miljøfyrtårns bedrift og avdekke og rydde opp 

forurensede områder  

Økonomi 
Horten kommune har de siste årene vist god økonomistyring og gode brutto og netto 

driftsresultater mot forutsatt i budsjettet. Tabellen nedenfor viser netto driftsresultat 

for 2014 og 2015.  

 

Netto driftsresultat Regnskap Regnskap 

  2014 2015* 

I 1000 kroner -38 569  -41 594 

I % av 
driftsinntekter 2,23 % 

 
 2,27 % 

 
Tabell 3 – Netto driftsresultat – Horten kommune 

* Viser ureviderte tall Horten kommune 

 

Netto driftsresultat blir brukt som et mål på kommunens økonomiske handlefrihet. 

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har 

tidligere anbefalt at denne størrelsen over tid burde ligge på rundt 3 %. Som 

konsekvens av den regnskapstekniske endringen, der momskompensasjon fra 

investeringer fra og med 2014 ikke lenger skal inntektsføres i driftsregnskapet, men 

direkte i investeringsregnskapet, er det anbefalte nivået for kommunal sektor nå 

nedjustert til om lag 1,75 %.  Tabellen viser at regnskapstallene for netto driftsresultat 

i % av driftsinntekter ligger over det anbefalte nivået på 1,75 %.  
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Det fremgår imidlertid av økonomi- og handlingsplan 2016-2019 at økonomiske 
analyser tilsier et redusert handlingrom de neste fire årene med ca 40 millioner kroner. 
Dette skyldes blant annet økte pensjonskostnader, endret befolkningssammensetning 
og vesentlig økning i kommunes langsiktige gjeld gitt samme inntektsnivå. I følge 
administrasjonssjefen vil dette utfordre ressursene til tjenesteproduksjonen de neste 
årene. Eneste kjente kompenserende tiltak på inntektssiden er eventuelt å innføre 
eiendomsskatt.  
 
Horten kommune hadde i 2014 et regnskapsmessig mindreforbruk på 32,3 mill. kroner. 

Netto driftsresultat viser et mindreforbruk på 38,5 mill. kroner, tilsvarende 2,22 % målt 

i forhold til brutto driftsinntekter. Foreløpige tall for 2015 viser også at netto 

driftsresultat i % av netto driftsutgifter ligger noe over anbefalingene til Teknisk 

beregningsutvalg (TBU) nevnt over.  

 

Foreløpige tall for 2015 viser at det ligger an til et regnskapsmessig mindreforbruk på 

3,05 mill. kroner.  

 

Tabellen nedenfor viser regnskap, vedtatt budsjett og avvik i forhold til vedtatt 

budsjett på kommunalområdene i 2014.  

 
Tabell nr. 4 – Økonomiske hovedoversikter per kommunalområde 

 

I følge årsrapporten for 2014 er avvik fra budsjett den økonomiske faktoren som følges 

tettest opp i den løpende økonomistyringen, gjennom blant annet periodiske 

rapporteringer. I 2014 var det et samlet mindreforbruk på 13 mill. kroner innen 

kommunalområdene, mens finansområdet fikk en merinntekt på 19,3 mill. kroner. 

Dette ga kommunen et samlet mindreforbruk på 32,3 mill. kroner, som nevnt over. 

Tabellen viser at det er et kommunalområde, Helse og velferd, som hadde merforbruk 

i forhold til budsjett i 2014. Avviket i forhold til budsjett var på 7,2 mill. kroner (1,4 %).  
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Disposisjonsfond er kommunes buffer for å sikre tilstrekkelig likviditet og møte 

uforutsette hendelser, som svikt i inntekter elle økte utgifter.  

Figuren nedenfor viser Horten kommunes utvikling i disposisjonsfond, hentet fra 

kommunes Årsmelding 2014: 

 

 
Figur 2 – Utvikling disposisjonsfond 

 

Etter 2011 har Horten kommune styrket sitt disposisjonsfond. Disse midlene vil kunne 

benyttes som en reserve eller for å delfinansiere investeringer og gjennom det ta opp 

mindre i langsiktig gjeld.  

 

God likviditet innebærer å kunne betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. 

Per utgangen av 2014 hadde Horten kommune en likviditet som var over anbefalt 

grense (likviditetsgrad 1 og 2). Likviditeten ble imidlertid vurdert som anstrengt, og bør 

styrkes for å sikre tilfredsstillende arbeidskapital i årene som kommer.  

  

Administrasjonssjefens forslag til investeringsprosjekter i økonomi- og handlingsplan 

2016-2019, vil medføre en langsiktig gjeld som øker til i underkant av 2,4 mrd. kroner 

fram til 2019. Av denne gjelden vil ca 1,3 mrd. kroner påvirke disponible midler i 

driftsbudsjettet. Grafen nedenfor, som er hentet fra økonomi- og handlingsplan 2016 – 

2019, viser utviklingen i langsiktig gjeld i årene fremover.  
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Figur 3 – Utvikling langsiktig gjeld – Horten kommune 

 

Med en høy gjeld er kommunen sårbar for økninger i renten. I henhold til kommunens 

finansreglement skal gjeldsporteføljen til enhver tid ha en rentesikring i intervallet 20 

og 80 prosent. Per 2. tertial 2015 hadde kommunen en fordeling på 50/50 mellom fast 

og flytende rente.  

 
Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og 

egenkapitalprosenten gir informasjon om dette. Tabellen nedenfor viser gjeldsgrad og 

egenkapitalprosent til Horten kommune.   

 

Horten  2011  2012  2013  2014  

Gjeldsgrad *                 
    1,82  

                    
 2,10  

                    
 2,46  

                       
      1,87  

Egenkapital- 
prosent ** 

16 % 14 % 12 % 16 % 

Tabell 5 – Gjeldsgrad og egenkapitalprosent 2014 foreløpig Horten tall 

 

* Gjeldsgrad: Forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og er et 

nøkkeltall som synliggjør kommunens økonomiske handlefrihet. Jo mindre dette forholdstallet er jo mer 

solid er bedriften.  

** Egenkapitalprosent: Gir informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er 

finansiert med egenkapital.  
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Under vises ulike KOSTRA-tall for Horten kommune, sammenliknet med gruppesnittet 

og landsgjennomsnittet.  

 

KOSTRA 2014 
Horten 

kommune 

Snitt 
Kostra-

gruppe 13 

Snitt 
Vestfold 

Landsgj.-
snitt* 

Frie inntekter per innbygger 

 kr   46 051   kr   46 497   kr   46 582   kr   48 610  

Netto lånegjeld per innbygger 
 kr   46 236   kr   56 883   kr   45 560   kr   58 160  

Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter 4,30 % 7,60 % 7,40 % 6,40 % 

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i 
prosent av brutto driftsinntekter 0,20 % 0,70 % 0,50 % 0,60 % 

Netto driftsutgifter til barnehage per innbygger 
1-5 år  kr 118 816   kr 127 549   kr 126 643   kr 128 633  

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per 
innbygger 6-15 år  kr   89 923   kr   92 919   kr   92 806   kr 100 946  

Netto driftsutgifter til kommunehelse pr. 
innbygger  kr     1 974   kr     2 018   kr     1 935   kr     2 319  

Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg pr. 
innbygger   kr   14 859   kr   14 986   kr   16 004   kr   16 386  

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 
innbygger 20-66 år  kr     3 805   kr     3 357   kr     3 332   kr     3 138  

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 
0-17 år  kr     8 730   kr     7 321   kr     8 229   kr     7 978  

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, 
pr. innbygger  kr     3 502   kr     3 493   kr     3 614   kr     4 258  

 
Tabell 6 – KOSTRA 

SSB: Utvalgte nøkkeltall, kommuner – nivå 1 og 2. Reviderte tall 26.06.2015 * Landsgjennomsnitt uten Oslo 

 
Netto driftsutgifter viser hvor mye av kommunens frie inntekter som brukes på 

området, dette sier noe om hvordan området er prioritert. KOSTRA-tallene viser at 

Horten kommune har lavere frie inntekter per innbygger enn alle de tre 

sammenlignbare gruppene. Netto lånegjeld per innbygger i Horten ligger på nivå med 

snittet for Vestfold, men under snittet for Kostragruppe 13 og snittet for landet uten 

Oslo. Videre har Horten lavere andel disposisjonsfond i prosent av brutto 

driftsinntekter enn de sammenlignbare gruppene.  

 

Horten kommune ligger betydelig lavere enn snittet for alle de tre gruppene for netto 

driftsutgifter til barnehage per innbygger og noe lavere en snittene for gruppene for 

netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år. Netto driftsutgifter til 

kommunehelse ligger på tilnærmet samme nivå som snittet for Vestfold og 

Kostragruppe 13, og noe under snittet for landet uten Oslo. Netto driftsutgifter til 

pleie- og omsorg per innbygger ligger på samme nivå som kostragruppe 13, men under 
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snittet for Vestfold og landet uten Oslo. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per 

innbygger 20-66 år og barnevern per innbygger 0 – 17 år i Horten, ligger over snittene 

til de øvrige gruppene. Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i Horten, ligger 

på tilnærmet samme nivå som kostragruppe 13 og Vestfold, og noe under snittet for 

landet uten Oslo.  

 

Statistikk sykefravær 

 

2009 11,3 % 

2010 11,1 % 

2011 9,9 % 

2012 10,0 % 

2013 9,4 % 

2014 9,2 % 

2015 8,9 % 

 

Tabell 7 – Statistikk sykefravær – Horten kommune 

 

Tabellen viser at det akkumulerte sykefraværet i Horten kommune har hatt en positiv 

utvikling fra 2009, men at sykefraværet fortsatt er høyt.  

 

2.3 Risikovurdering 

2.3.1 Om risikovurdering  
Kommunene har en rekke lovpålagte krav og tjenester, samt egne planer og vedtak 

som skal ivaretas. Kommunal virksomhet har naturlig mange risikoer knyttet til seg. I 

punkt 2.4 til 2.7 har vi trukket ut de områder vi mener er mest sentrale for Horten 

kommune og beskrevet de sentrale krav og kommunens situasjon/håndtering av disse.  

 

2.4 Lokaldemokrati og tillit  

2.4.1 Åpenhet og innsyn 
Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. 

Offentlighetsloven og kommunelovens regler om møteoffentlighet skal legge til rette 

for at kommunens virksomhet er åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes 

informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse, rettssikkerheten for den 

enkelte og allmennhetens kontroll.  
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Horten kommune har tilrettelagt for åpenhet og innsyn i offentlige dokumenter. 

Kommunen har på sin nettside en fane for Innsyn, hvor Postliste, Dokumentsøk og Søk 

på sak er tilgjengelig. Journalene viser til offentlige dokumenter, som er publisert på 

nettsiden. Nettsiden til Horten kommune har også en fane for Politikk hvor politiske 

møteplaner med sakslister med saksfremlegg og protokoller legges ut. Dette er enkelt 

tilgjengelig fra kommunens nettside. Kommunestyremøter sendes direkte på nett og 

er også tilgjengelig i etterkant av møtene.  

 

Horten kommune hadde folkevalgtopplæring høsten 2015, hvor habilitet, etikk 

rolleforståelse og saksgang blant annet var tema. I følge politisk ledelse, kan det være 

behov for at man går dypere inn på noen av disse temaene.  

 

2.4.2 Saksforberedelse og gjennomføring av kommunestyrets vedtak 
Administrasjonssjefen har ansvar for at saker til folkevalgte organer er forsvarlig 

utredet og at vedtak blir gjennomført. Administrativ ledelse mener at flere bør 

involveres i arbeidet med saksutredning, men her er det behov for kompetanseheving.  

Opplæring av saksbehandlere har imidlertid vært gjennomført, og saksutredningen 

vurderes nå vesentlig bedring enn tidligere. De benytter lovdata, har lederforum, 

bruker KS og fylkesmannen osv, slik at saksarbeid har et fokus. De som jobber med 

plan- og bygningsloven, vurderes å ha best kompetanse på saksutredning.  

Ordføreren i Horten kommune har uttrykt at i all hovedsak er sakene godt utredet og 

godt tilpasset til politikerne. Han har ikke registrert at saker er uteblitt. Politikerne har 

også et ansvar for å be om at saker skal utredes og legges frem for politisk behandling. 

 

2.4.3 Budsjettering og rapportering 
Administrasjonssjefen legger fram et forslag til budsjett. Budsjettforslaget blir 

behandlet i flere runder av hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. 

Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2015.  

 

Horten kommune har en økonomiavdeling med god kompetanse. De siste årene har 

det generelt også vært god budsjettdisiplin i kommunen, og avvik følges tett opp. 

Arbeidet med månedsrapporteringen er stadig under utvikling og blir stadig bedre. 

 

Horten kommune rapporterer på følgende premisser hver måned, tertial og i 

forbindelse med årsmeldingen:  

 Økonomi  

 Personal  

 Internkontroll  
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 Interne styringsindikatorer for kvalitet på tjenestene  

 

I løpet av året er det tre offisielle rapporteringer til kommunestyret; 1. tertial per 30. 

april og 2. tertial per 31. august. I tillegg rapporteres det for hele året i årsberetningen 

og årsrapporten. I tillegg rapporteres det uoffisielt til kommunestyret hver måned.  

 

Hver måned skal kommunens budsjettansvarlige rapportere på status innen økonomi, 

HR, internkontroll og oppfølging av vedtatte målsettinger. Denne rapporteringen skjer 

elektronisk og det er utarbeidet en rutine for hvordan denne rapporteringen skal 

gjennomføres. Revisors inntrykk er at Horten kommune har gode rutiner og systemer 

for månedsrapporteringen, hvor de budsjettansvarlige hver måned skal rapportere 

forventet årsprognose med kommentarer, basert på en økonomianalyse. 

Økonomiavdelingen har gjennomført opplæring av de budsjettansvarlige og fulgt tett 

opp at rapporteringen skjer i tråd med rutinen.   

 

Kvalitet i kommunens rapportering er sentralt for å ha mulighet til å følge opp 

kommunens økonomisk situasjon og foreta nødvendige korrigeringer. Eventuelle 

svakheter i kvaliteten i rapportering og økonomistyring i enhetene utgjør en risiko for  

kommunen, og kan gi utfordringer i forhold til fremtidig beslutninger og prioriteringer.  

 

Vår erfaring fra regnskapsrevisjon er at rapporteringen fra enhetene i hovedsak er av 

tilfredsstillende kvalitet.   

 

2.5  Virksomhetsstyring, betryggende kontroll og etikk 

2.5.1 Internkontroll 
Kommuneloven § 23 nr. 2 stiller et generelt krav om at administrasjonssjefen skal ha 

betryggende kontroll med kommunens virksomhet. Ifølge lovforarbeidene innebærer 

dette et generelt krav om at kommunen skal ha internkontroll. I tillegg er det krav om 

internkontroll på en rekke særlovsområder, både sektorovergripende og for de ulike 

tjenesteområdene i kommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven, 

opplæringsloven, barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og 

sosialtjenesteloven.  

 

Det er utført ulike undersøkelser knyttet til internkontroll i kommuner. Resultatene 

viser at internkontrollen ofte er lite formalisert og dokumentert gjennom utfyllende og 

oppdaterte dokumenter. Det vil alltid være risiko for at det ikke er etablert tilstrekkelig 

internkontroll eller manglende etterlevelse.  
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Figur 4 – Internkontroll i kommunen 

 

Generell internkontroll 

Horten kommune har tilrettelagt for god intern kontroll gjennom ledelses- og 

styringssystemer.  

 
Kommunens system for internkontroll fremgår blant annet av økonomi- og 

handlingsplan 2016-2019. Kontrollmiljøet ligger til grunn for kommunens interne 

kontroll og er grunnmuren i systemet.  

 

I dette inngår:  

 Ansvar og myndighetsfordeling  

 Retningslinjer og etiske verdier  

 Ressurser, kompetanse og personalpolitikk  

 Ledelsesfilosofi  

 

Internkontrollen har som mål å sikre:  

 Målrettet og effektiv drift  

 Pålitelig rapportering slik at arbeidsgiver, innbyggerne,  

 staten og ledelsen (politisk og administrativt) kan følge med  

 Ivaretakelse og etterlevelse av gjeldende lover og regelverk  
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Figur 5 – Komponenter i internkontroll 

 

Risikovurderinger gjennomføres årlig sektorovergripende og i kommunalområdene.  

 

For å sikre gjennomføring av nødvendige tiltak for god internkontroll har Horten 

kommune etablert et helhetlig ledelses- og styringssystem (HelDiks) med modulene:  

 

1. Rutineportal med styringsinformasjon og rutiner  

2. Avvikssystem og system for varsling  

3. Rapporteringssystem (MRS)  

 

Kommunalområde administrasjon har, på vegne av administrasjonssjefen, et 

overordnet ansvar for månedlig å følge opp og kontrollere kommunens totale drift når 

det gjelder økonomi, personal/HMS, og kommunens ulike lovområder med krav om 

internkontroll. I tillegg har kommunalområdet ansvaret for kommunens overordnede 

planverk innen samfunnssikkerhet og beredskap.  

 

Implementering av nye systemer, herunder mål- og resultatstyring  

I følge økonomi- og handlingsplan 2016-2019, har det vært omfattende 

systemendringene i 2015 for administrasjonen (og andre berørte enheter): HR-

system/selvbetjening, Avvikssystem, Internett/intranett, Oppgradering 

sak/arkivsystem, A-melding, mobilhåndteringssystem m. fl. For 2016 og handlings-

planperioden vil Horten kommune prioritere å få realisert det digitale systemet for 

mål- og resultatstyring (MRS), samt digital innbyggerpost og - prosesser. Ut over dette 

vil kommunens fokus være kompetansebygging og effektivisering innenfor de 

eksisterende systemene. 

 

Horten kommune anskaffet nytt avvikssystem i 2014, med bakgrunn i at tidligere 

leverandører ikke satset på dette som et produkt. Systemet ble implementert i 2015. 
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Økonomisk internkontroll 

Høsten 2015 konkluderte regnskapsrevisjonen på den økonomiske internkontroll på 

overordnet nivå, hvor det ble avdekket mangler og svakheter knyttet til 

avstemmingsrutinene rundt lønnssystemet og sykepenger. Utover dette ble det ikke 

avdekket vesentlige mangler og svakheter knyttet til den økonomiske internkontroll i 

Horten kommune.  

 

På bakgrunn av avdekkede svakheter i interkontroll på lønnsområdet bestilte 

kontrollutvalget et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler en gjennomgang av 

lønnsområdet. Prosjektet starter opp våren 2016. 

 

2.5.2 Etikk og varsling 
Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitsskapende 

forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk er en integrert del av all 

arbeidslivspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer som ligger til grunn for enhver 

beslutning eller handling. KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at 

kommuner har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene bør 

være behandlet av kommunestyret. KS og TI anbefaler at de etiske retningslinjene også 

blir gjort gjeldende for kommunale foretak. Kommunen skal redegjøre i årsberetningen 

for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende 

kontroll og en høy etisk standard i virksomheten og i kommunale foretak.  

 

Horten kommune har i 2015 utarbeidet og vedtatt Etiske retningslinjer for folkevalgte 
og ansatte i kommunen. Målet med disse generell etiske retningslinjene er at alle 
folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst og dermed tar ansvar for å opptre i tråd 
med kommunens normer og verdier. De etiske retningslinjene skal være generelle 
rettesnorer som krever refleksjon av de enkelte og i fellesskap. I tillegg ble det i 2015 
utarbeidet en Etikkplakat for folkevalgte og ansatte i Horten kommune.  
Horten kommunes etiske kjerneverdier er; 

- Åpen 

- Ærlig 

- Lojal  

- Forsvarlig 

 

Horten kommune har fokus på etikk og har blant annet etablert et etisk arbeidsutvalg, 

som i følge administrasjonssjefen skal jobbe med en egen analyse av etisk arbeid.  

De etiske retningslinjene inneholder også et punkt om Varsling om kritikkverdige 
forhold (whistleblowing), hvor ansatte har full rett til å varsle om kritikkverdige forhold 
gjennom kommunens varslingssystem. Ansatte skal kunne kontakte og uttale seg til 
media dersom varslingen ikke når frem, hele tiden innenfor grenser satt av lovbestemt 
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taushetsplikt. 
 

2.5.3 Arkiv og dokumentasjon 
Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både 

i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig 

betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En 

velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å 

ivareta dette. 

 

Journalføring og arkivering er et utfordrende tema i dagens samfunn med mange 

kommunikasjonskanaler som er aktuelle for journalføring og arkivering. Vurderingene 

av hva som journalføres er her sentralt.  

 

I følge økonomi- og handlingsplan 2016-2019, ble kommunens elektronsike 

sak/arkivsystem oppgradert i 2015, og kommunens arkivplan ble revidert. Arkivplanens 

formål er kvalitetssikring av arkivfunksjonen i kommunen, samt å være et redskap til å 

holde oversikt over hvordan arkivet er bygget opp, hva det inneholder og hvor det 

fysisk er plassert. 

 

Horten kommune er medeier i selskapet IKA Kongsberg, som er et interkommunalt 

selskap. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og 

Telemark IKS. IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for eiernes 

rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og 

bestemmelser, samt å bevare og formidle deponerte arkiver som har rettslig, 

forvaltningsmessig og kulturell verdi. 

 

2.5.4 Informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet til informasjon og IKT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt 

informasjon til de rette menneskene til rett tid. Alle offentlige virksomheter er etter § 

15 i eforvaltningsforskriften pålagt å ha internkontroll på informasjonssikkerhets-

området.  

 

Personopplysningsloven med forskrifter stiller krav om tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved 

behandling av personopplysninger.  Det kreves dokumentert internkontroll. 

Styringssystemet som den enkelte virksomhet må etablere for å oppnå tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet, må blant annet fastsette overordnede sikkerhets mål, 

akseptabelt risikonivå og fordele ansvar og oppgaver i sikkerhetsarbeidet. Kommunen 
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må skaffe en komplett oversikt over alle personopplysninger som behandles innenfor 

de ulike tjenesteområdene, vurdere risiko og opprette rutiner og et aktivt system for 

avvikshåndtering. Risiko er tap av data, informasjon på avveie, tap av tillit og 

omdømme, samt bøtelegging. I følge administrasjonssjefen har kommunen etablert 

rutiner for håndtering av personopplysninger. 

 

I følge Horten kommunes årsmelding for 2014, har IT-seksjonen anskaffet et 

administrativt verktøy, som kan legge inn krav til sikkerhet og mulighet for sletting av 

mobile enheter, for å bedre informasjonssikkerhet og styring av kommunens mobile 

enheter (eks. smarttelefoner).  

 

Det er ikke gjennomført en forvaltningsrevisjon knyttet til informasjonssikkerhet i 

Horten kommune.  

 

2.5.5 Anskaffelser 
Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. 

Regelverket om offentlige anskaffelser skal bidra til at pengene utnyttes best mulig og 

at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. Reglene har også som formål 

å bidra til en bærekraftig utvikling, og skal motvirke sosial dumping og korrupsjon.  

 

Nye og forenklede regler om offentlige anskaffelser ventes å gjelde fra våren 2016. De 

nye reglene vil gi kommunene både økt handlingsrom og nye plikter. Reglene skal bl.a. 

gi oppdragsgiver incentiver og plikter knyttet til miljøhensyn og bekjempelse av 

barnearbeid og sosial dumping, og bedre konkurransevilkårene for små og 

mellomstore bedrifter.  Det foreslås at KOFA igjen skal kunne ilegge gebyr for ulovlige 

direkteanskaffelser.  

 

Regelverk for offentlige anskaffelser er omfattende og det kreves både ressurser og 

kompetanse for å oppfylle kravene på en tilfredsstillende måte.  

 

I perioden 2012 – 2015 ble det gjennomført to forvaltningsrevisjoner, som blant annet 
omhandlet kommunens etterlevelse av offentlige anskaffelser; Prosjektstyring, 
tilretteleggelse, anbudsprosess, oppfølging og dokumentasjon/rapportering ved 
Åsgården skole i 2013 og prosjektet Horten kommunes etterlevelse av lov om offentlige 
anskaffelser i 2015.  
 
Revisors hovedinntrykk i 2015 var at Horten kommune har tilrettelagt for god 
organisering av innkjøpsarbeidet. Videre vurderte vi at regelverket om offentlige 
anskaffelser i all hovedsak blir fulgt, men med enkelte avvik. Horten kommune har en 
innkjøpsansvarlig som skal bistå, rådgi og tilrettelegge for at anskaffelser gjennomføres 



Overordnet analyse - Horten kommune  

 

 
 

 
Vestfold kommunerevisjon 

 
 

24 

i tråd med regelverket. Kommunen har vedtatt en innkjøpsstrategi, har tilrettelagt for 
innkjøpsrutiner og er en del av VOIS, Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid.  
 

Offentlige innkjøp er et område som alltid er forbundet med risiko.   

 

2.6 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse – kvalitet, rettssikkerhet og 
produktivitet 

 
Kommunene forvalter en stor del av fellesskapets midler. Det meste av disse midlene 

blir brukt til å produsere de tjenestene som innbyggerne trenger. Tjenestene skal ha 

det omfang og den kvalitet som loven krever, og myndighet skal forvaltes slik som 

lovverket forutsetter. 

 

2.6.1 Kommunalområde Helse og velferd 
 

Kommunalområde Helse og velferd er organisert i ni enheter: 

 
Figur 6: Organisasjonskart - kommunalområdet Helse og velferd 

 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om 

nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter alle pasient- og 

brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller 

lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunen 

har plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  

 

NAV Horten - sosiale tjenester  
Kommunen har et ansvar for å tilby tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre 

levekår for økonomisk vanskeligstilte. På landsbasis har utbetalingene til sosialhjelp økt 
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de siste årene. SSB melder om at det i 2014 var det høyeste antallet sosialhjelps-

mottakere på 10 år.  

 

Kostra-tallene for 2014 viser at netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-

66 år, ligger over snittet til de sammenlignede kommunegruppene. Det er iverksatt 

tiltak som følges opp og rapporteres regelmessig.  

 

I 2014 gjennomførte Vestfold kommunerevisjon en forvaltningsrevisjon av NAV 

Horten, med fokus på samarbeid, styring, kompetanse samt etterlevelse av 

sosialtjenesteloven. Revisors hovedinntrykk etter gjennomgangen var blant annet at 

NAV Horten hadde hatt utfordringer knyttet til organiseringen, for å løse oppgavene 

på en formålstjenlig måte. Det ble i 2014 satt i gang et omfattende arbeid ved NAV 

Horten for å få på plass en ny organisasjonsmodell, som det da var for tidlig å 

konkludere med om var formålstjenelig. I følge administrasjonssjefens høringsvar til 

rapporten skulle revisors anbefalinger og forbedringsområder bli fulgt opp av 

administrasjonssjefen. 

  

I følge Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019 har NAV i 2015, som en følge av egne 

evalueringer og etter tilsyn fra Fylkesmannen, iverksatt både organisatoriske 

endringer, rutineendringer og prosjekter for å bedre situasjonen ovenfor brukere. 

Effekten av tiltakene har vært etter forutsetningene når det gjelder avvik og 

forbedringsområder for brukerne. Den økonomiske effekten forventes å komme i 

2016. Kommunens utgifter til økonomisk sosialhjelp må forventes å øke slik den gjør i 

resten av landet. Tiltakene som er iverksatt i 2015 og fortsetter i 2016 vurderes til å få 

effekt, men denne er noe usikker ut fra forverringen i arbeidsmarkedet og den nevnte 

nasjonale tendensen vedrørende behov for økonomisk sosialhjelp. I følge Økonomi- og 

handlingsplan 2016 – 2019, har kommunen fortsatt ikke akseptabelt resultat på antall 

mottakere av økonomisk sosialhjelp. 

 

Kommunens ansvarsområder i forhold til flyktninger 
I forbindelse kommunenes rolle i forhold til flyktninger har kommunen ansvaret for et 

bredt spekter av oppgaver knyttet til bosetting/integrering, helse, skole, 

barneverntjenester, samt å få innvandrere i arbeid. Kommunens oppgaver kan 

skisseres i forhold til følgende ansvarsområder:  

 

 Bosetting og integrering 
o Bosetting og integrering av flyktninger skal være en ordinær kommunal 

oppgave som skal forefinnes i kommunens planverk og budsjetter på 
linje med andre oppgaver. 
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o Kommunen skal gi bosatte flyktninger samme tjenestetilbud som øvrige 
innbyggere.  

 Helse 
o Asylsøkere har rett til helsetjenester fra kommunen og 

spesialisthelsetjenesten på linje med resten av innbyggerne. 

 Skole 
o Flyktninger og innvandrere som får opphold i Norge har rett til 

forskjellige typer opplæring og program i kommunen de flytter til. 
o De fleste har rett på norsk- og samfunnsfagsopplæring, mens noen har 

rett på introduksjonsprogram. 
o Barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere har i 

utgangspunktet de samme rettighetene og pliktene som 
andre barn og unge i Norge. 
 

 Barnevernstjenester 
o Asylsøkerbarn har, som alle andre barn i Norge, rett til å motta tjenester 

og tiltak etter lov om barneverntjenester, dersom barnet har et særlig 
behov for hjelp. 
 

 Få innvandrerne i arbeid 
o Et viktig mål med integreringspolitikken er å få flyktninger og 

innvandrere raskest mulig i arbeid slik at de blir økonomisk uavhengige. 
Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir kvalifisert for 
arbeid eller videre utdanning. Ordningen ble innført i 2004, og i 2011 
kom krav om internkontroll, for å sikre at kravene i loven blir fulgt. Den 
økte tilstrømningen av flyktninger øker risikoen på dette området. 
Bedret integrering av flyktninger har fokus på nasjonalt nivå, og 
regjeringen har foreslått endringer i introduksjonsloven for bl.a. å styrke 
språkopplæringen, jf. Stortingsproposisjon 130 L (2014–2015).  

 
I perioden 2011 – 2015 har Horten kommune bosatt 212 personer, inklusiv enslige 
mindreårige flytninger og familiegjenforente.  
 
I desember 2015 vedtok Kommunestyret i Horten kommune følgende bosetting av 
flyktinger: 
  

- Det bosettes 70 flyktninger, hvorav 20 enslige mindreårige i 2016.  
- Det bosettes 85 flyktninger, hvorav 30 enslige mindreårige i 2017.  

 
Det fremgår av vedtaket at administrasjonen skal komme jevnlig tilbake til 
formannskapet med orientering om flyktning- og bosettingssituasjonen i kommunen.  
 

Per 17.03.2016 har kommunen bosatt: 
- 13 personer, eksklusiv enslige mindreårige flyktninger 
- 12 familiegjenforente 
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- 32 enslige mindreårige flyktninger 
 

I følge Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 er det ikke innarbeidet en økning i 

kommunalområdets tjenester til flyktninger og asylsøkere i 2015 i budsjettet for 2016. 

Økte tjenestebehov bør sees i sammenheng med integreringstilskuddet når det gjelder 

ordinær bosetting. Eventuell etablering av desentralisert asylmottak og akutt 

innkvartering av asylsøkere vil føre til økt behov for tjenester fra flere 

kommunalområder. Helse og velferd vil få behov for en styrking av helsetjenestene for 

å oppfylle forpliktelser. Kommunen vil motta et såkalt vertskommunetilskudd i denne 

sammenheng, men det er sannsynelig at kommunen vil få økte netto kostnader ved 

etablering av asylmottak i kommunen. 

 

I følge fylkesmannen i Vestfold, ble det gjennomført et tilsyn i Horten, vedrørende 

hvordan kommunen har oppfylt krav i introduksjonsloven i januar 2016. Tilsynsrapport 

er foreløpig ikke oversendt kommunen.  

 

Det vurderes å være en risiko knyttet til kommunes ansvar overfor flyktinger.  

 

Samhandlingsreformen og folkehelsearbeid 
Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud.  

Reformen skal bidra til rett behandling – på rett sted – til rett tid. Ressurser skal i 

større grad brukes til å bygge opp kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

Pasientene skal få bedre koordinerte tjenester, og innsatsen for å begrense og 

forebygge sykdom skal økes.  

 

Arbeidet med folkehelse og å forebygge sykdom er sentralt i samhandlingsreformen. 

Arbeidet er forankret i folkehelseloven (2011). Kommunen skal fremme helse og søke 

å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Kommunen skal fastsette mål og 

strategier for folkehelsearbeidet. 

 

Samhandlingsreformen har tre ulike økonomiske virkemidler. Det ene er kommunal 

medfinansiering av spesialhelsetjeneste, betaling for utskrivningsklare pasienter og 

kommunalt akutt døgntilbud.   

 

I følge økonomi- og handlingsplan 2016- 2019, er budsjettposten, som skal dekke 

såkalte overliggerdøgn når pasienter vurderes som utskrivingsklare fra 

spesialisthelsetjenesten, og kommunen ikke kan ta imot, fjernet. Antall 

overliggerdøgn er redusert fra 974 i 2014 til ca. 200 i 2015.  
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Omsorgstilbud i og utenfor institusjon 
Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og 

omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Omfanget av pleie- og 

omsorgstjenestene har økt de siste årene. Kommunale helse- og omsorgstjenester 

består i hovedsak av ulike former for hjemmetjenester, som for eksempel 

hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i institusjon, herunder sykehjem, og 

tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. 

 

Kostratallene på side 17 viser at netto driftsutgifter til pleie- og omsorg per innbygger 

for Horten ligger på samme nivå som kostragruppe 13, men under snittet for Vestfold 

og landet uten Oslo.  

 

Nøkkeltall i økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019 viser at Horten kommune:  

 Prioriterer tjenester til hjemmeboende og til institusjoner i omtrent like stor 
grad. Både Vestfold og K 13 har en høyere andel prioritert til tjenester i 
hjemmet  

 Har lavest andel mottakere av hjemmetjenester i gruppene over 66 år  

 Ikke har etablert boform bolig med heldøgns bemanning og derfor har lavest 
andel innbyggere over 80 år i bolig med heldøgns bemanning. Fra neste 
rapportering er 18 boliger med bemanning i Åsgata inkludert.  

 Har høyest andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner.  

 

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av hjemmebaserte tjenester i 2007 og en 
gjennomgang av kvalitet, økonomi, styring og ledelse i pleie- og omsorgstjenester i 
2012. I dette prosjektet ble to sykehjem og Hjemmetjenester valgt ut for særskilt 
kontroll. 
 

I følge en sak i Gjengangeren den 14. mars 2016, har Horten kommune mottatt en 

melding om at en sykepleier i Hjemmetjenesten opplevde uholdbare forhold på jobb 

og varsler om bekymring for pasientene. Det fremgår av saken at det er beinhardt å 

jobbe i hjemmetjenesten, men tjenestene er forsvarlige i følge kommunalsjefen for 

Helse og velferd. Hjemmetjenesten har et høyt sykefravær, men benytter seg av 

vikarer. Videre opplyses det i saken at det er mange avviksmeldinger innenfor 

tjenesteområdet, men med ulik alvorlighetsgrad. I tillegg fremgår det at det er 

vanskelig å rekruttere sykepleiere.  

 

Området vurderes som et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. 
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Enhet Rus og psykisk helse 
Tjenester som omhandler rus og psykiatri i Horten kommune har tidligere vært 

organisert i tre ulike enheter innenfor Helse og velferd. Fra 1.10.2014 ble det etablert 

en ny felles enhet. Målet med samorganiseringen var å se psykisk helse og rus i 

sammenheng, og utforme tjenesten i et bruker- og mestringsperspektiv, med 

helhetlige og koordinerte tjenester.  

 

Regjeringen ønsker en forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske 

problemer. Innenfor rusomsorgen er det behov både for forebyggende arbeid og tiltak 

knyttet til behandling. Dette er et område med behov for koordinering internt i 

kommunen og mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.   

 

Regjeringen har varslet at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i 

kommunene fra 2020. Det er foreslått tilskudd per psykologårsverk som rekrutteres fra 

2016 og inntil loven trer i kraft.  

 

Prosjektet Ung i Horten, som er delvis finansiert av prosjektmidler,   

arbeider med å organisere det psykiske helsetilbudet, herunder rus, i Horten 

kommune med en enkelt vei inn for ungdommen. Ungdom skal altså slippe å måtte 

søke seg frem og velge mellom mange ulike tilbud. Det er planlagt å utarbeide en felles 

markedsføringsstrategi for hjelpetiltakene i Horten. Det er et eget mål at det å snakke 

om psykisk helse blir akseptert blant ungdom i Horten. En egen tverrfaglig 

arbeidsgruppe jobber med å systematisere og samordne de forebyggende 

programmene for psykisk helse i ungdomsskolene i Horten. 

 

I følge økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019 har Horten kommune utfordringer 

knyttet til psykisk helse hos ungdom.  

 

2.6.2 Kommunalområde Oppvekst 

Kommunalområde oppvekst består av tre tjenesteområder: 
 

 
Figur 7: Organisasjonkart - kommunalområdet Oppvekst 
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Tjenesteområde Barnehage 
Som eier og myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på 

barnehageområdet. Kommunen skal blant annet sørge for plass til alle barn med rett 

til barnehageplass, godkjenne barnehager, yte tilskudd til private barnehager, 

samordne opptak, drive veiledning og føre tilsyn. Foreldrebetalingen endres i løpet av 

2015. Den generelle maksimalprisen øker, og samtidig innføres enkelte moderasjoner. 

Alle familier med flere barn får søskenmoderasjon. For familier/hushold med lav 

inntekt, innføres det lavere makspris for alle barn, og gratis kjernetid fra 3 år og for 

dem med utsatt skolestart.  

 

I følge økonomi- og handlingsplan 2016-2019 har Horten kommune totalt 27 godkjente 
barnehager (Hortensbarnehagen):  

 11 barnehager eies og driftes av Horten kommune.  

 16 barnehager har andre eiere, hvor av 1 åpen barnehage og 8 
familiebarnehager.  

 Pr. august 2015 har kommunens barnehager totalt 1705 ekvivalenter5, fordelt 
på 1065 kommunale og 640 private. Det vil si 419 barn under tre år og 868 barn 
over tre år.  

 De kommunale barnehagene har ca. 220 årsverk. 40 % av de ansatte har 
godkjent pedagogisk utdanning og 27 % barn – og ungdomsarbeidere  

 

I Horten gis det tilbud til alle barn med rett til plass etter barnehagelovens §12a. Det vil 

si 86,2 % av alle barn i alderen 1-5 år (Kostra 2014). Ventelisten, for barn som har søkt 

etter fristen for hovedopptaket eller ikke har rett til plass, er pr. august ca 50 barn, 

men antallet øker jevnt frem til neste hovedopptak i august 2016. Pr. 1.9.2015 har 

97,4% av barna heltidsplass. 

 

Andel minoritetsspråklige barn med barnehageplass er 11,4% og andel barn med 

behov for ekstra ressurser er 13,6% (Kostra 2014). Kostnader til spesialpedagogisk 

hjelp er på ca. 3 % av den totale rammen til barnehage-området. Tilretteleggingsmidler 

for barn med nedsatt funksjonsevne er på ca. 1,3 % av den totale rammen til 

barnehageområdet. 

 

I følge vår Kostraanalyse på side 17 ligger Horten kommune betydelig lavere enn 

snittet for alle de tre gruppene for netto driftsutgifter til barnehage per innbygger.  

 

I følge Horten kommune ble det gjennomført en brukerundersøkelse i alle 

barnehagene i november 2014. Svarprosenten var på 65%. Gjennomsnittlig score var 

på 4,3 av 5 mulige og det viser at 86,1% av de foresatte er svært fornøyd med 

barnehagetilbudet. 
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Det er i statsbudsjettet for 2016 gitt føringer for makspris og gratis kjernetid for barn 

fra 3 år som vil medføre økte utgifter for kommunen. De siste årene har det også vært 

et økende behov for hjelp til barn med spesialpedagogiske utfordringer.  

 

Risikoer vi ser knyttet til barnehage er beregning av tilskudd til private barnehager, 

opprettholdelse av tilbudet til alle med lovbestemt rett som følge av nye retningslinjer, 

samt redusert brukerbetaling som følge av nye makspriser.   

 

Tjenesteområde Skole 
Kommunen skal ha et system som gjør det mulig å vurdere om kommunen ivaretar 

sine forpliktelser, jf. opplæringsloven § 13-10.  

 

Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen, jf. 

opplæringsloven § 9a-1. Antall barn og unge som rapporterer om krenkelser og 

mobbing i de årlige elevundersøkelsene endrer seg lite fra år til år. Opplæringsloven 

stiller klare krav om handleplikt og prosedyre i slike saker. Fra mars 2015 er 

opplæringsloven endret, slik at elever som mobber andre kan flyttes til en annen skole. 

Dette er en potensielt inngripende bestemmelse for enkeltelever, og forutsetter gode 

saksbehandlingsrutiner for å minimere risikoen for utrednings- og vedtaksfeil.    

 

Kommunen skal sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den 

enkelte elev, jf. opplæringsloven § 1-3. Dette stiller store krav til planlegging og 

organisering. Det er risiko for undervisningen ikke blir tilstrekkelig differensiert og 

tilpasset den enkelte, og dermed ikke treffer hele elevgruppen.  

 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal hjelpe skolen i arbeidet med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette 

for elever med særlige behov. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte 

av den ordinære undervisningen, har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 

5-1.  

 

Fakta om tjenesteområde Skole i Horten kommune, er hentet fra Økonomi- og 

handlingsplan 2016-2019, og er presentert nedenfor: 

 Antall elever i grunnskolene er ca. 3010  

 Voksenopplæringen har ca. 270 elever  

 7 barneskoler m/SFO  

 4 ungdomskoler, inkl. Bakkeåsen skole som er en interkommunal alternativ 

ungdoms-skole med Horten som vertskapskommune.  
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 Horten kommunale voksenopplæring  

 Pedagogisk - Psykologisk tjeneste (PPT)  

 Horten Natursenter  

 

Faglige resultater:  

For skoleåret 2014/15 har Horten en lavere score enn Vestfold og nasjonalt, målt i 

gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Horten har en god korrelasjon mellom standpunkt 

og eksamensresultater.  

 

Eksamensresultatene er marginalt under gjennomsnittet for Vestfold og nasjonalt.  

Det er marginale forskjeller mellom Horten og Vestfold når det gjelder nasjonale 

prøver. Imidlertid har Horten dårligere resultater enn det nasjonale gjennomsnittet, 

bortsett fra 9.trinn som er på samme nivå.  

 

Opplevd kvalitet i skolen:  

 Elevundersøkelsen viser at vi ligger omtrent på gjennomsnitt i forhold til 

Vestfold fylke og nasjonalt. Elevene trives i Hortenskolen.  

 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere er 

betydelig lavere i Horten enn Vestfold og nasjonalt (3,1 % - 4,2 % - 4,8 %) på 

7.trinn. Andelen på 10.trinn er på samme nivå som Vestfold og nasjonalt.  

 Foreldreundersøkelsen viser en positiv utvikling på alle områder.  

 

Mobbing er for tiden et sentralt tema i media, og enkeltsaker skaper et stort 

samfunnsengasjement. Mobbing er for de det gjelder svært alvorlig og noe kommunen 

tar på alvor. Resultater fra elevundersøkelsen over viser at andel elever som har 

opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere er betydelig lavere i Horten enn 

Vestfold og nasjonalt.  

 

Kostra-tallene for 2014 viser at Horten kommunen bruker noe mindre penger per 

innbygger til grunnskole enn snittet for kommunegruppe 13, Vestfold og landet uten 

Oslo.  

 

I 2014 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon knyttet til tjenesteområde skole i  

Horten kommune, med tema ressursbruk, kvalitet og etterlevelse av opplæringslova i 

grunnskolen. Anbefalingene i rapporten ble tatt til etterretning av 

administrasjonssjefen og kommunen utarbeidet en oppfølgingsplan med utgangspunkt 

i disse anbefalingene.  
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På bakgrunn av tilbakemeldinger fra skolene i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, 

samt stramme rammer innenfor tjenesteområde Skole, vurderer revisor at det kan 

være aktuelt med forvaltningsrevisjon innen tjenesteområde de neste fire årene.  

 

SFO 
Kommunen skal tilby SFO til alle som ønsker det. Ordningene skal ha vedtekter om 

eierforhold, opptakskriterier, oppholdstid, bemanning og foreldrebetaling, jf. 

opplæringsloven § 13-7. Videre skal elever i SFO sikres et godt fysisk og psykososialt 

miljø, jf. § 9a. Utover dette, har kommunen få konkrete forpliktelser knyttet til SFO.  

 

SFO kan finansieres med foreldrebetaling, jf. § 13-7. Generelt er det en risiko for at 

kommunen ikke har et tilfredsstillende beregningsgrunnlag som dokumenterer 

hvordan den utregner foreldrebetalingen, herunder påviser hvorvidt den overstiger 

eller ikke oversiger kommunens utgifter til ordningen. 

 

Tjenesteområde Barn og familie 
Tjenesteområde Barn- og familie består av: 

 Helsetjenesten for barn og unge  

 Barneverntjenesten  

 Familiehuset  

 Boliger for mindreårige flyktninger  

 Barnehabilitering  

 

Barnevern 
De senere årene har det på landsbasis vært en økning i antall bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten, og en økning i antall barn og unge som mottar tiltak – særlig tiltak 

utenfor hjemmet. Barneverntjenesten skal ivareta en sårbar målgruppe som ikke alltid 

kan ivareta egne behov og ønsker. Det er derfor særlig viktig at barneverntjenesten har 

tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å fatte riktige vedtak og følge dem opp 

systematisk over tid. 

 

Kostratallene for 2014 viser at Horten har høyere netto driftsutgifter til barnevern per 

innbygger 0-17 år enn de sammenlignbare gruppene. I økonomi- og handlingsplanen 

for 2016-2019 rapporteres følgende status basert på måleindikatorer for Barn- og 

familietjenesten i Horten kommune, hvor: 

 Høyere antall barn i barneverntjenesten enn landsgjennomsnittet, men 

forholdet er redusert.  
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 Antall barn plassert av barneverntjenesten, herunder antall barn bosatt i bolig 

for enslige mindreårige flyktninger, er samlet sett redusert.  

 Høyt antall ressurskrevende brukere i Barnehabilitering.  

 Kjøp av antall private avlastningsplasser går ned.  

 Gode samhandlingsarenaer internt og eksternt er i god prosess.  

 HOPP-prosjektet7 scorer bra på flere indikatorer.  

 Enslige mindreårige flyktninger fullfører videregående skole.  

 Horten kommune er en foregangskommune på Familieråd.  

 Utfordringer psykisk helse hos ungdom.  

 Ungdom kontakter i for liten grad hjelpeapparatet på eget initiativ.  

 

Horten kommune rapporterer videre at de siste tilgjengelige Kostra-tall viser en positiv 

utvikling. Antall barn i Barneverntjenesten er et resultat av antall det samlede 

forebyggende arbeidet i kommunen, antall bekymringsmeldinger sendt fra 

Barneverntjenestens samarbeidspartnere, og kvaliteten i det totale tiltaksapparatet. 

Det fokuseres på bruk av Familieråd, tiltak etter riktig lovverk, virksomme tiltak og 

koordinerte tverrfaglige forebyggende tjenester.  

 

I følge fylkesmannen i Vestfold ble det gjennomført et stedlig tilsyn vedrørende 

meldinger ved barnevernet i Horten i 2015. I følge fylkesmannen er avvik lukket og 

tilsynet avsluttet. 

 

Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon knyttet til barneverntjenesten i Horten 

kommune i forrige planperiode. Barnevern er et område forbudet med risiko, slik at 

det kan være aktuelt med en forvaltningsrevisjon på området.  

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år. 

Tilbudet skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og 

forebygge sykdommer og skader, jf. helsestasjonsforskriften §§ 1-1 og 2-1.  

 

I følge Barneombudet opplever mange at det er for få helsesøstre og at de har for liten 

tid på skolen. Dette understøttes av undersøkelser som viser at helsesøstre verken har 

                                                      
7
 I Hortenskolen har de implementert HOPP-læring som metode, hvor det undervises i fag kombinert 

med fysisk aktivitet. I tillegg har de utviklet kostholdsplaner for SFO i samhandling med 

ernæringsfysiolog i oppvekst, samt hatt et forsøk på å servere frokost til elever på ungdomstrinnet to 

dager per uke. 
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tid til å gjøre de lovpålagte oppgavene eller til oppsøkende arbeid og 

informasjonsarbeid.  

 

Helsetjenesten for barn og unge i Horten kommune består av helsesøstre, leger, 

fysioterapeuter og jordmortjeneste. Disse betjener følgende arbeidsområder; 

Helsestasjonsteamet (0-5 år), Skolehelsetjeneste (barneskoler) Ungdomsteamet 

(ungdomsskoler, Horten videregående skole og helsestasjon for ungdom), 

jordmorteamet og fysioteamet.  

 

Helsetjenesten forventer en generell økning av bosatte flyktninger i kommunene i 

2016. I tillegg kan det være aktuelt for private aktører å etablere asylmottak som gir en 

ekstraordinær økning. Nye flyktninger, uavhengig av tilknytning, generer behov for 

helsetjenester.  

 

Risikoen knyttet til helsestasjon og skolehelsetjeneste er i hovedsak om det er 

tilstrekkelig kapasitet til å utføre lovpålagte oppgaver, herunder også forebyggende 

arbeid for barn og unge og tjenester til flyktninger. Videre ser man at det er behov 

informasjon og oppsøkende arbeid, men at de lovpålagte oppgavene helt klart skal 

prioriteres først.  

 

Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon knyttet til helsetjenester for barn og unge 

i Horten kommune i forrige planperiode. Revisor vurderer at dette kan være aktuelt 

område for forvaltningsrevisjon.  

 

2.6.3 Kommunalområde Teknisk  
 

Kommunalområdet har følgende organisasjonskart: 

 
Figur 8: Organisasjonskart - kommunalområdet Teknisk 

 

Kommunen yter tjenester og utøver myndighet på selvkostområdene vann, avløp, 

renovasjon, branntilsyn/feiing og plan- og byggesak. Endrede retningslinjer, sterk 

regulering av hvilke kostnader som skal innberegnes, samt krav til avsetning til bundet 

fond og hva disse fondene kan benyttes til gjør dette til et område med flere risikoer 

for feil. 
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Selvkost 
Kommunen yter tjenester og utøver myndighet på selvkostområdene vann, avløp, 

renovasjon, branntilsyn/feiing og plan- og byggesak. Endrede retningslinjer, sterk 

regulering av hvilke kostnader som skal innberegnes, samt krav til avsetning til bundet 

fond og hva disse fondene kan benyttes til gjør dette til et område med flere risikoer 

for feil.  

 

Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom 

gebyrer fra innbyggerne. Fra 1.1.2015 trådte nye retningslinjer for hvordan selvkost, og 

dermed også den øvre rammen for gebyrinntektene fra innbyggerne, skal beregnes.  

 

Eiendomsforvaltnings og vern av verdier 
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. En kartlegging fra 2008 viste at om lag 

1/3 av kommunale bygg var i god stand, 1/3 i delvis utilfredsstillende stand og 1/3 i 

dårlig stand. 

 

God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi brukerne gode og effektive 

bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulige rammevilkår 

for brukernes virksomhet over tid. Kommunen har rollen både som eier, forvalter og 

bruker av eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha motstridende interesser, 

og det er viktig at funksjonene er organisert på en hensiktsmessig måte.  

   

Førende anbefalinger for god eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt 

over status for kommunale bygg og boliger mht. ivaretakelse av eiendomsverdiene i 

forhold til teknisk, forskriftsmessig og funksjonell tilstand. Videre at det bør foreligge 

overordnede politisk forankrede mål for bolig- og eiendomsforvaltningen, et rasjonelt 

system for planlegging og styring, og rapportering som bidrar til god kommunikasjon 

mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som kan tjene som 

beslutningsgrunnlag. 

 

Horten kommunen har til sammen 108 735 m2 formålsbygg (administrasjonslokaler, 
førskolelokaler, skoler, institusjoner, idrettsbygg og kulturbygg), jf. økonomi og 
handlingsplan 2016 - 2019. Fra 2013 er arealet redusert med 15 292 m2 hovedsakelig 
innenfor skolebygg.  
 

Horten kommune har fortsatt lavest netto driftsutgifter pr innbygger til forvaltning av 

kommunens eiendomsmasse sammenliknet med Vestfold og K13. Disse tallene viser at 

Horten kommune har en utfordring knyttet til å drive et bærekraftig vedlikehold.  
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Kommunestyret i Horten kommune vedtok i 2013 Plan for bærekraftig vedlikehold 

2013 – 2016. Rammen for planen var 

1. Vedlikehold av eiendommer 

2. Vedlikehold av vei 

3. Vedlikehold av idrettsanlegg 

 

Planen viser blant annet en samlet oversikt over bærekraftig vedlikehold, dersom 

aktiviteter i planen vedtas. Planen viser et estimert behov for vedlikehold på totalt 18 

mill. kroner i 2013. Planen viser et budsjett på 4 mill. kroner til vedlikehold i 2013, 

samt tiltak i planen som utgjør 11,5 mill. kroner. Avvik, i forhold til estimert 

vedlikeholdsbehov etter tiltak i 2016, er i planen stipulert til 2,5 mill. kroner.   

 

I 2015 behandlet kommunestyret (sak 122/15) saken Økonomisk handlingsregel for et 

forutsigbart og bærekraftig vedlikeholdsbudsjett, som ble vedtatt utsatt til behandling 

av økonomi- og handlingsplan i desember 2016.  

 

For 2016 ble vedlikeholdsbudsjettet foreslått økt med 6 millioner kroner og skyldes 

engangsbevilgning fra staten på 2,5 millioner samt kommunestyrets vedtak om å 

benytte 3,5 millioner kroner fra mindreforbruket 2014 til samme formål. Dette 

innebærer at Horten kommune i 2016 vil ha et bærekraftig vedlikeholdsbudsjett. Dette 

ble vedtatt, og vil bidra til å øke kvaliteten på kommunens bygningsmasse, og redusere 

behovet for vesentlige påkostninger. 

 

Revisor vurderer at det kan være aktuelt med et prosjekt knyttet til vedlikehold av 

kommunale bygg.  

 

Byggeprosjekter 
Horten kommune har gjennom flere år hatt høy investeringstakt sammenliknet med 

Vestfold og kommunegruppe 13. I 2014 ble dette snudd og Horten kommune brukte 

betydelig mindre midler. I 2015 ble dette igjen snudd da det har vært høye 

investeringskostnader knyttet til bl.a. Granly skole, Bjørnestien og Indre Havneby 

barnehager, Holtan ungdomsskole, Horten Medisinske senter KF og Horten 

natursenter. I 2016 er det planlagt investeringsprosjekter for 423,8 mill. kroner og 

totalt 1 031,8 mill. kroner samlet for de neste fire årene (2016-2019). 

Investeringsaktivitet vil avta i denne fireårsperioden. Av årets beløp er det budsjettert 

at 321,7 mill. kroner skal lånefinansieres.  

 

I følge administrasjonssjefen har kommunen tidligere hatt byggeprosjekter hvor de 

ikke har fått den leveranse de har bestilt. Dette har medført problemer i etterkant.  
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Det er alltid en risiko knyttet til gjennomføring av slike investeringsprosjekter, både 

med hensyn til etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser og prosjektstyring 

generelt.  

 

Det har vært gjennomført flere forvaltningsrevisjoner innenfor kommunalområdet 

Teknisk i Horten kommune; 

 2005 – Vedlikehold av kommunale bygg 

 2006 – Kommunale avgifter 

 2010 – Enhet for kommunalteknisk drift 

 2013 – Sikring av verdier i Horten kommune med særskilt kontroll av utvalgte 

enheter 

 

2.6.4 Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling 
 
Følgende enheter inngår i kommunalområde Kultur- og samfunnsutvikling: 

 
Figur 9: Organisasjonskart - kommunalområdet Kultur og samfunnsutvikling 

 
Kommunalområdet er organisert med seks enheter, hvorav tre er kulturenheter og to 

er samfunnsenheter. Alle enheter styres av en enhetsleder. Kulturadministrasjon og 

Næring ligger direkte under kommunalsjef. Næring har ansvar for arbeidet med 

næringsutvikling og ivaretar også rollen som START koordinator for nyetablerere i 

kommunen. Kulturadministrasjon er en støttefunksjon i kommunalområdet som bistår 

kulturenhetene på tvers og jobber med felles rutiner, organiserer møteplasser mv.  

 

Enhet for kommuneutvikling  

Enhet for kommuneutvikling har generelt ansvar for overordnet planarbeid. I tillegg 

ivaretar enheten miljøvern. Enheten jobber spesielt med by- og samfunnsutvikling, 

inkludert samferdsel.  
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Plan og utbyggingstjenester  

Plan og utbyggingstjenester har fire fagavdelinger; byggesak, regulering, geodata og 

landbruk. De tre førstnevnte har egne selvkosttjenester. Enheten leverer tjenester til 

Infoland.  

 

Kulturhuset 37  

Kulturhuset 37 består av Cafe Gul, Barn og Unge – som inneholder klubbdrift 

(Skoppum, UFO x 2 og Ferieklubb), Rockebrakka, Skateboardklubben og UKM.  

 

Horten bibliotek  

Horten bibliotek er organisert med hovedbibliotek i Horten og filial i Åsgårdstrand. I 

tillegg drifter Horten bibliotek bibliotektjeneste ved Bastøy fengsel og Horten fengsel.  

 

Horten kulturskole  

Horten kulturskole har ansvaret for kulturskoletilbudet til barn og unge i kommunen. 

Kulturskole administrerer også Dirigentordningen for skolekorpsene og arrangerer den 

nasjonale Midgard konkurransen.  

 

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling  

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling består av Bakkenteigen kulturhus, Galleri 

Ask, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Enheten har ansvar 

for offentlig utsmykking i kommunale bygg og arrangementer i kommunal regi. 

 

Kunst 

Kommunens kunst kan utgjøre store verdier, både økonomisk, kulturelt og historisk. 

Kommunen bør derfor ha en oppdatert oversikt over den kunsten som kommunen har 

ansvar for, og gode rutiner for å ta vare på og sikre disse verdiene. Ansvarsforhold for 

administrasjon og forvaltning av kunst i kommunen, her under om kunstverk er 

tilstrekkelig forsikret bør være avklart og dokumentert.  

 

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2013, som omhandlet sikring av verdier 

og kunst i Horten kommune med særskilt kontroll av utvalgte enheter. Ved 

kontrolltidspunktet hadde ikke kommunen en fullstendig ajourført overordnet rutine, 

som sikrer en mest mulig fullstedig oversikt over beholdning av kunst, verdifullt 

inventar og gjenstander i kommunen.  

Vi foretok en kontroll av kunsten på rådhuset og vår konklusjon var at registreringen av 

Horten kommunes kunst på rådhuset var mangelfull og det er få bilder som er 

registrert på riktig plass. Vi registrerte videre at verdifull kunst ved Sentrumskolen 

hadde blitt fjernet og veggmalerier malt over. Administrasjonssjefen tok rapporten til 

etterretning og utarbeidet en oppfølgingsplan knyttet til våre anbefalinger. 



Overordnet analyse - Horten kommune  

 

 
 

 
Vestfold kommunerevisjon 

 
 

40 

Samfunnsutvikling - planstrategi 
Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal 

legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives.  

 
Kommunestyret skal minst en gang hver valgperioden utarbeide og vedta en 

kommunal planstrategi. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter 

samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både 

kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle 

viktige mål og oppgaver kommunen. Planen skal ta utgangspunkt i den kommunale 

planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter 

til grunn. 

 

Kommunens ansvarsområde knyttet til plan- og bygningsloven, ivaretas både i 

kommunalområde Teknisk og kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling.  

 

I følge økonomi- og handlingplan, har kommunestyret i Horten kommune i 2015 rullert 

kommuneplanens samfunnsdel samt sentrums- og arealplanen. Dette gir 

Hortenssamfunnet en ny, felles retning for de neste 12 årene. I kommuneplanens 

samfunnsdel, er det vedtatt fire fokusområder Horten kommune skal prioritere de 

neste 12 årene for nettopp å sikre denne utviklingen. For å sikre god fremdrift på de 

overordnede fokusområdene skal dette følges opp i kommunens økonomi- og 

handlingsplan med konkrete mål for de neste fire årene. I følge administrasjonssjefen 

vil kommunen i framtiden bli en kommune med økt attraktivitet, enda bedre oppvekst, 

økt trygget for innbyggerne med fokus på natur og miljø, dersom kommune lykkes 

med dette arbeidet. For en nærmere beskrivelse av fokusområdene og mål for 

programområdene, se pkt. 2.2 foran. 

Kommunestyret i Horten vedtok den 15.12.2014 Strategisk næringsplan for Horten 

kommune for 2015-2020. Denne planen vil være styrende for kommunens satsing på 

næringsutvikling i denne perioden. 

 

Plan- og byggesaksbehandling  
Plan- og bygningsloven (pbl.) pålegger kommunene å ha planer for bruk og vern av 

tilnærmet alle kommunale arealer og ressurser. Videre skal kommunene fatte vedtak 

om nesten all byggeaktivitet innenfor kommunegrensene, selv om det er gjennomført 

forenklinger innen byggesaksbehandlingen gjeldende fra 1. juli 2015. Sett fra 

innbyggernes ståsted er dette en gjennomgripende lov. Det er derfor viktig at 
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innbyggerne har tillit til at kommunen håndhever loven på en forutsigbar, lik og 

effektiv måte. Et hensiktsmessig og oppdatert planverk bidrar til å sikre effektivitet og 

likebehandling.   

 

Plan- og byggesaksbehandling er organisert under kommunalområde Kultur- og 

samfunnsutvikling i Horten kommune. I følge administrasjonssjefen har avdeling for 

plan- og byggesaksbehandling hatt stort arbeidspress den siste tiden.  

 

Risikoen knyttet til plan- og byggesaksbehandling knytter seg spesielt til feil 

saksbehandling i henhold til lov og forskrift og misligheter/korrupsjon.  

Revisor vurderer at plan- og byggesaksbehandling kan være et aktuelt tema for 

forvaltningsrevisjon i kommende fireårsperiode.  

 

2.6.5 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 

Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner 

og fylker. Sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunene å planlegge beredskapen basert 

på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap gjennomfører årlige kommuneundersøkelser. Resultatene fra 

Kommuneundersøkelsen 2014 viser at kommunene har et forbedringspotensial på 

dette området, selv om stadig flere kommuner jobber godt og systematisk innen 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Dette er et tema som har fått mye oppmerksomhet de siste årene, gjennom ulike 

hendelser som f.eks. ekstremvær. Det er økte forventninger til kommunens håndtering 

av ulike situasjoner og evne til å informere raskt gjennom ulike kanaler. Horten 

kommune har en beredskapsplan. Overordnet risikoanalyse for samfunnssikkerhet og 

beredskap revideres årlig og fortløpende ved behov.  

 

2.6.6 Horten Havnevesen 
 

Horten havnevesen er organisert som et kommunalområde i Horten kommune.  

Horten havnevesen skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver 
Horten kommune er tillagt etter lov av 17.4.2009 nr 19: «Lov om havner og farvann» 
og andre bestemmelser gitt i medhold av denne lov. Horten havnevesen har herunder 
ansvar for drift av kommunens kaianlegg og havneinnretninger. Havnevesenet skal 
forvalte Horten kommunes havnekapital i samsvar med lov og vedtatte retningslinjer 
og målsettinger.  
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Horten havnevesen har i dag en anleggsmasse bestående av 300 dekar uteareal, ca 

900m kaifront og ca 7500 kvm bygningsmasse. Havnevesenet har all infrastruktur 

tilknyttet riksveisambandet Horten – Moss, en 20 tonns portalkran og en 25 tonns 

mobil havnekran, samt havn og gjestehavn i Horten og Åsgårdstrand for fritidsbåter. 

 

Regnskapsrevisjon hadde en gjennomgang av Horten havnevesen høst 2015 som viste 

enkelte forbedringspunkter knyttet til avgiftsbehandling, skille mellom drift og 

investering, registrering av kunst, samt enkelte andre regnskapsmessige forhold. 

 

2.7 Horten Medisinske senter KF 
 

I sak 140/12 fra juni 2012 vedtok kommunestyret å opprette det kommunale foretaket  

Horten Medisinske Senter KF (HMS) som skulle ha ansvar for å utvikle det tidligere 

Horten Sykehus med tilhørende tomt. HMS skal rehabiliteres og anvendes til 

omsorgsboliger og til andre helse- og omsorgsrelaterte virksomheter. 

Omsorgsboligene skal bygges og driftes i samsvar med Husbankens krav. Målgruppe 

for boligene er eldre og personer med langvarige sykdommer. Det er et overordnet 

mål for foretaket å legge til rette for utvikling av hensiktsmessige, gode og trygge 

omsorgsboliger i samspill med øvrig helserettet aktivitet på eiendommen. 

 

Horten Medisinske senter KF har fått godkjent en låneramme i vedtatt økonomiplan 

for HMS-KF 2015 - 2018 (sak 169/14). Vedtatt investeringsbehov i økonomi- og 

handlingsplan 2016 -2019 er totalt på 253, 8 mill. kroner for perioden 2015 – 2019. 

Revisor vurderer at det er en risiko knyttet til gjennomføring av slike byggeprosjekter.  

 

2.8 Innspill på forslag til forvaltningsrevisjon 
 

2.8.1 Innspill fra kontrollutvalget 
 
Kontrollutvalget for forrige periode har foreslått følgende områder for 

forvaltningsrevisjon: 

 Økonomistyring 

 Horten havn  

 Granly skole – kontroll av utbyggingsprosjekt 

 Budsjetteringsprosessen, helsesektoren 

 Kompetansekrav faglighet, helsesektoren  

 Rekrutteringsrutiner  
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 Forvaltningsrevisjonsprosjekter som ikke ble gjennomført i planperioden, se 

punkt 1.3 

 
Nåværende kontrollutvalget har foreslått følgende områder for forvaltningsrevisjon: 

 Horten medisinske senter KF 

 Kvalitetssikring i planleggingsfasen/kontraktsinngåelse ved store byggeprosjekt 
 

2.8.2 Innspill fra administrativ ledelse 
 

Administrasjonssjef har foreslått følgende områder for forvaltningsrevisjon: 

 Lønn- og personalsystemet – prosjektet er allerede bestilt av KU 

 Kulturen i organisasjonen (administrativt og politisk) - etikk  

 Byggeprosjekt  

 
2.8.3 Innspill fra politisk ledelse  

 
Ordfører har foreslått følgende områder for forvaltningsrevisjon: 

 Fokus på de store tjenesteområdene  

o sykehjem og hjemmetjenester 

 Kommunens arbeid med flyktninger  

 Arbeidsmarkedet i kommunen 

 

2.9 Oppsummering 
 
Vi har i vår risikovurdering trukket frem flere temaer som kan være aktuelle for 

forvaltningsrevisjon. Revisor oppsummerer aktuelle prosjekt i tabell under punkt 3 

”Forslag om mulige prosjekter for forvaltningsrevisjon 2016-19”. Dette innebærer ikke 

at det ikke ligger risiko i andre områder, men at de overnevnte områdene anses mest 

relevante for mulig gjennomgang i perioden.  
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3 Forslag om mulige prosjekter for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 

 

På bakgrunn av overordnet analyse i kapittel 2, foreslår revisjonen alternativer for 

forvaltningsrevisjoner i perioden 2016- 2019. Det er ikke angitt en detaljert vinkling 

med problemstillinger til hvert tema, og revisor har kun prioritert de første ti 

prosjektene. Det ligger til kontrollutvalget å gi føringer på prioriteringer, temaer og 

vinkling på prosjektene. Basert på budsjett for forvaltningsrevisjon, er det lagt opp til 

gjennomføring av to forvaltningsrevisjon per år. Listen er et forslag og det vil ved 

fastsettelse av plan utarbeides en mer detaljert beskrivelse av prosjektet.  

 

I tabellen listes forslagene ut fra en vurdering av risiko etter kategoriene høy, middels 

eller lav. Samtlige prosjekttema er vurdert å være vesentlige. Temaene listes opp i 

prioritert rekkefølge i tilknytning til prosjekt 1-10, men utover dette er forslagene 

skissert i uprioritert rekkefølge: 

 

Tema/tittel 

 

Mulig vinkling 

1.Intern kontroll lønn 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til god intern kontroll på 

lønnsområdet 

- Betryggende intern kontroll 

- Tilstrekkelig kompetanse og ressurser  
- Rapportering og utbetaling i henhold til 
lov og  forskrift 
 

Prosjektet er allerede bestilt av KU i sak 

5/16  

2. Prosjektstyring  
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til god styring av byggeprosjekter 

Vurdering av hvorvidt kommunen har/ har 

hatt en tilfredsstillende styring av 

byggeprosjekter. Mulige prosjekter: 

- Granly skole 

Horten Medisinske senter KF 

3. Eldreomsorg  
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til et tilfredsstillende tilbud til 

brukerne 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet på tjenestene innen pleie- og 

omsorg:  

- Hjemmetjenester 

- Institusjon 

- Omsorgsboliger 

Ansatte innen pleie- og omsorg:  

- Bemanningssituasjon 

- Sykefravær (årsaker og 

oppfølging) 
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Tema/tittel 

 

Mulig vinkling 

4. Flyktninger – oppgaver og ansvar 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til å sikre tilbud i tråd med lov- og 

regelverk 

- Introduksjonsordningen 

- Bosetting 

- Helsetjenester 

- Skole – grunnskole og 

voksenopplæring 

- Barneverntjenester  

Få flyktninger i arbeid 

5.Byggesaksbehandlingen 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Bidra til tilfredsstillende 

byggesaksbehandling.  

 

Undersøke om kommunen har et 

tilfredsstillende system for plan og 

byggesaksbehandling. 

6.Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Tilbudet er sentralt for at kommunen kan 

fremme psykisk, fysisk, gode sosiale og miljømessige 

forhold og forebygge skader og sykdommer blant barn 

og ungdom. 

Fokus på samhandling med andre 

kommunale aktører, kompetanse i forhold 

til kommunens oppgaver, arbeidsmåter. 

7. Etikk og varsling 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Bidra til kommunens kontinuerlige arbeid 

med etikk og varsling. 

 

Organisasjonskultur og holdninger, 

kjennskap til og etterlevelse av etiske 

retningslinjer og kultur for varsling.  

8. Vedlikehold av kommunale bygg 

Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Bidra til tilfredsstillende vedlikehold av 

kommunale bygg.  

 

Gjennomgang av kommunens plan for 

vedlikehold av kommunale bygg og 

vurdere etterlevelsen av denne. 

 

9.Barnevern  
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Økt fokus på å bruke ressurser riktig og nå 
målsettinger om et bedre og mer helhetlig helsetilbud. 

Undersøke om kommunen har 

tilfredsstillende system for barnevern. 

10. Avviksregistrering 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Bidra til tilfredsstillende system for 

avviksregistrering og oppfølging av disse systemene. 

 

 

Undersøke om kommunen har et 

tilfredsstillende system for registrering og 

oppfølging av avvikssaker. 
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Tema/tittel 

 

Mulig vinkling 

Personalforvaltning  
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Bidra til gode prosesser mellom 

ledelsen/personal/ansatte.  

Ulike vinklinger:  

- Personalforvaltning - ansvar, rutiner og 

etterlevelse  

- Personalavdelingens samhandling med 

ledere og tillitsvalgte  

- Rekrutteringsprosessen 

- Kompetanseutvikling 

- Sykefravær – årsaker og oppfølging 

Arkiv og journal  
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Økt kunnskap om kommunens håndtering 

av arkivering og håndtering av personsensitive 

opplysninger.  

Vurdering overholdelse av lover, interne 

rutiner og kontroll av arkivering i 

kommunen. Herunder også håndtering av 

personsensitive opplysninger. 

Barnehage 
Vurdering av risiko: M  

Nytteverdi: Vurdere om kommunen som eier og 

myndighetsutøver ivaretar sine oppgaver på området.  

Tilskuddsordning.  
Endringer i foreldrebetaling. 
Kompetanseheving.  
Oppfyllelse av pedagognormen 

Skole 

Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Bidra til etterlevelse av opplæringslova 

Undersøke kommunens arbeid med 

tilpasset opplæring og 

spesialundervisning. 

Informasjonssikkerhet  
Vurdering av risiko: M  

Nytteverdi: Økt fokus og kompetanse når det gjelder 

informasjonssikkerhet innenfor de ulike 

tjenesteområdene.  

Fokus på kommunens internkontroll på 
informasjonssikkerhetsområdet. 
Herunder også håndtering av 
personsensitive opplysninger. 

Økonomistyring og budsjett 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Økt fokus på økonomistyring: sikre 

langsiktighet med tanke på økonomisk forvaltning av 

kommunen og sikre stabile tjenester over tid.  

Kommunens oppfølging av budsjettrutine 

som skal sørge for en hensiktsmessig 

økonomistyring. 
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4 Vedlegg 
 

 
 

Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1

Horten

 Kostra-

gruppe 

13 Vestfold

 Landet 

uten Oslo

2014 2014 2014 2014

Finansielle nøkkeltall

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2 1 0,7 0,7

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,2 1,3 2 1,2

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern 46051 46497 46582 48612

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 225 219,2 201,7 217,4

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 17,3 16,8 23,4 17

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 46236 57061 45560 58524

Prioritering

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 118816 127549 126643 128637

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern 10599 11638 11189 12484

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 1974 2018 1935 2318

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern 14859 14986 16004 16385

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern 3805 3357 3332 3138

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern 8730 7321 8229 7965

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern 3502 3493 3614 4257

Dekningsgrad

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,2 91,4 89,5 90,9

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,2 7,6 8,3 8,1

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,7 9,8 9,7 10,4

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,9 8,7 8,5 9

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 94,9 94,5 97,2 94,8

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 11,9 12,2 10,9 13,4

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 5,2 : : 3,9

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 5,9 : : 4,8

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 23 34 38 53

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 20 19 22 21

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 0,88 .. 0,71 0,73

Produktivitet/enhetskostnader

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern 163283 174141 170648 174920

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern94369 97081 98836 105136

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 14,5 15,2 14,9 14,3

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern 237481 237390 223252 239810

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern 1111203 1070077 1051671 1039452

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 1890 2236 2767 3317

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 3342 3118 3704 3655

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2284 2352 2244 2645

Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager 206 .. 226 244

Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager 43 .. 56 57

Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 103314 162355 140698 121577

Lovanvendelse

Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. .. 95 100 96

Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent .. .. 94 85


