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1 RÅDMANNENS INNLEDNING 
Året 2014 har økonomisk vært et 
«konsolideringsår», uten de helt store 
avvikene verken på virksomhetene eller på 
de overordnede postene – unntakene er 
skattesvikten som endte på 4,8 mill. kroner 
lavere enn budsjett, og avkastning fra 
finansplasseringer som til gjengjeld ble 7,2 
mill. kroner høyere enn budsjett. 
 
Samlet sett ble det likevel et godt resultat, 
med et overskudd på 21,5 mill. kroner.  
Dette overskuddet skyldes hovedsakelig tre 
forhold; lavere lønnsoppgjør enn 
budsjettert, god avkastning fra finans, og 
ikke minst en kollektiv god økonomistyring 
ute i tjenesteproduksjonen. 
 
Jeg vil berømme de ansatte som også dette 
året har gitt tjenester med god kvalitet til 
byens befolkning, under fortsatt meget 
stramme økonomiske rammer. Den store 
innbyggerundersøkelsen som ble 
gjennomført på høsten viser at 
innbyggernes tilfredshet jevnt over ligger på 
nasjonalt nivå. 
 
I løpet av året har flere store prosjekter tatt 
form, og nye Kleiverud barnehage åpnet 5. 
januar 2015. Flerbrukshallen på Ekeberg er 
godt i gang, og over 22 mill. kroner ble 
investert i hallen i 2014. Også innen vann, 
avløp og renovasjon ble det gjennomført 
omfattende oppgraderinger. 
 
Det er også gledelig at til tross for at det var 
budsjettert med salg av deler av 
finansporteføljen for å finansiere 
investeringer, ble det ikke nødvendig å 
realisere mer enn ca. 45 pst av det 
budsjetterte salget.  
 

Avkastningen fra finansplasseringene er nå 
betydelig høyere enn den renten kommunen 
betaler på sine lån. 
 
Heis i fjell-prosjektet har også kommet et 
godt stykke på vei; heissjakta er ferdig, og 
anbudet på selve heisen ble sendt ut på 
nyåret 2015.  
 
Holmestrand fremstår som et stadig mer 
attraktivt bosted for både unge og 
barnefamilier, noe vi etter hvert begynner å 
se i befolkningsutviklingen, som i 2014 var i 
en særstilling i Vestfold-sammenheng, da 
veksten for Holmestrand var på hele 1,8 pst. 
Dette er nest høyest i fylket, hvor 
gjennomsnittet var på 0,8 pst.  
 
For å finne en høyere folkevekst i et 
enkeltår i Holmestrand må vi helt tilbake til 
1976, da veksten var på 3,1 pst.   
 
Det er ventet at denne veksten vil fortsette i 
årene fremover, spesielt etter at det nye 
dobbeltsporet for jernbanen åpner, og 
stadig flere får øynene opp for Holmestrand 
– Sommerby og Vinterland! 
 
 
Holmestrand 31. mars 2015 
 

 
 

 
Thor Smith Stickler 
Rådmann 
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2 ÅRSBERETNING 
Årsberetningen er en del av rådmannens rapportering til bystyret, og ligger som en del av 
årsrapporten. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift, og er ment å være 
utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. Det vises til øvrige kapitler i 
årsrapporten for mer utfyllende informasjon om kommunens økonomiske resultat og 
måloppnåelse. 
 

2.1 ØKONOMISKE RESULTATER 
Netto driftsresultat for 2014 er på vel 35,2 mill. kroner. Dette tilsvarer 5,13 pst av brutto 
driftsinntekter, og er 33 mill. kroner bedre enn budsjettert. Til sammenligning var netto 
driftsresultat i 2013 på 53,3 mill. kroner, eller 8 pst av totale driftsinntekter. Detaljert oversikt 
som viser den enkelte utgifts- og inntektspost vises i hovedoversikten senere i dokumentet. 
 

2.1.1 Budsjettskjema 1A 
Regnskapsskjema 1A - drift 
Tall i 1000 kr 

Regnskap 
2014 

Reg. budsjett 
2014 

Oppr. budsjett 
2014 

Regnskap 
2013 

Skatt på inntekt og formue -224 148 -228 994 -228 994 -221 004 
Ordinært rammetilskudd -252 697 -253 006 -253 006 -242 719 
Skatt på eiendom -8 841 -10 500 -10 500 -8 631 
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 
Andre generelle statstilskudd -17 346 -16 753 -16 753 -17 070 
Sum frie disponible inntekter -503 031 -509 253 -509 253 -489 425 
          
Renteinntekter og utbytte -20 348 -8 660 -8 660 -32 085 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -1 832 -3 100 -3 100 -4 766 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 17 376 15 023 15 023 17 750 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 744 3 300 3 300 2 855 
Avdrag på lån 23 248 30 477 30 477 28 911 
Netto finansinnt./utg. 20 189 37 040 37 040 12 665 
          
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 
Til ubundne avsetninger 46 027 46 027 7 483 13 057 
Til bundne avsetninger 22 0 0 774 
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -38 544 -38 544 0 -10 984 
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 
Bruk av bundne avsetninger -285 0 0 -295 
Netto avsetninger 7 220 7 483 7 483 2 551 
          
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 3 494 
Til fordeling drift -475 623 -464 730 -464 730 -470 714 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 454 112 464 730 464 730 432 170 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -21 511 0 0 -38 544 

 
Tabellen viser overordnede inntekter og utgifter, i hovedsak frie inntekter og finansposter. 
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2.2 HOVEDTREKK – ØKONOMISK UTVIKLING I 2014 
2.2.1 Driftsinntekter og -utgifter 
Kommunens driftsinntekter økte med 3,1 pst fra 2013 til 2014, mens driftsutgiftene økte med 5 
pst. Driftsutgiftene økte dermed mer enn driftsinntektene. Dette henger delvis sammen med at 
momskompensasjon var med i driftsinntektene i 2013, men ikke i 2014. I forhold til budsjett ble 
inntektene 29,5 mill. kroner høyere enn budsjettert, mens driftsutgiftene ble 13,7 mill. kroner 
høyere enn budsjett. 
 
Lønnsutgifter 
Lønn og sosiale utgifter steg med 6,9 pst fra 2013 til 2014, når det korrigeres for sykelønns- og 
svangerskapsrefusjoner, og overordnede poster (premieavvik m.m.) ikke regnes med. 
 
Frie inntekter 
Frie inntekter, som består av skatteinntekter og rammetilskudd, ble samlet sett 5,1 mill. kroner 
lavere enn budsjettert. Av dette er 4,8 mill. kroner svikt i skatteinntektene. Dette er om lag som 
ventet og rapportert gjennom året, da det tidlig på våren 2014 kom signal om svikt i 
skatteinntektene på nasjonalt nivå. 
 

2.2.2 Finansposter 
Finansinntektene ble relativt høye også i 2014, selv om det er en reduksjon på 39 pst i forhold til 
2013. Dette skyldes at det i 2013 var en spesielt høy avkastning på finansplasseringene, i tillegg 
til salg av obligasjon til ca. 8,3 mill. kroner. 
 
Dersom en ser alle finansinntekter, inkludert avkastning på finansplasseringer under ett, ble 
disse knapt 10,7 mill. kroner høyere enn budsjettert; med en regnskapsført inntekt på totalt 22,5 
mill. kroner.  Avkastning fra finansplasseringer isolert sett endte på ca.15,75 mill. kroner. 
 
Finansutgiftene ble redusert med 14,5 pst fra 2013 til 2014. I forhold til budsjett ble 
finansutgiftene knapt 6,5 mill. kroner lavere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig 
refinansiering av en del av kommunens lån som førte til reduserte avdragsutgifter. 
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2.3 RESULTATER PÅ PROGRAMOMRÅDENE 
De tjenesteproduserende virksomhetene fikk i 2014 et godt resultat, med et samlet 
mindreforbruk på knapt 5,1 mill. kroner. 2013 var første året på lenge at virksomhetene hadde 
mindreforbruk, og det er gledelig at dette følges opp også i 2014. 
 
Tabellen nedenfor viser avvik på netto driftsutgifter for det enkelte programområdet i 2014, og 
sammenlignet med 2013. For mer detaljert informasjon henvises det til omtale senere i 
rapporten. 
 

Programområder tall i 1000 kr Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Avvik 2013 

Administrasjon 40 401 41 301 900 552 
Skole 94 936 98 505 3 569 2 564 
Barnehage 62 604 64 268 1 664 -1 036 
Helse, sosial og omsorg 217 825 215 540 -2 285 -346 
Teknisk 43 877 44 708 831 3 235 
Kultur 8 753 9 163 410 327 
Netto driftsutgifter 468 396 473 485 5 089 5 296 

 
Det gjøres oppmerksom på at husleie- og strømutgifter for enslig mindreårige flyktninger i 
regnskapet er postert innenfor programområde Helse, sosial og omsorg, mens den tilsvarende 
budsjettposten ligger innenfor programområde Teknisk. Reelt resultat på disse områdene er 
dermed forskjøvet med 0,65 mill. kroner. 
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2.4 INVESTERINGER 
Diagrammet viser de ulike områdenes andel av brutto investeringsutgifter i 2014. 
 

 
 
Det ble investert for totalt knapt 119,8 mill. kroner, inkludert egenkapitaltilskudd til 
pensjonsleverandør KLP på knapt 1,6 mill. kroner. Videreformidling av lån, som f.eks. startlån, er 
ikke inkludert i disse tallene. 
 

2.4.1 Regnskapsskjema 2A – finansiering av investeringer 
 

Regnskapsskjema 2A - investering,  
i 1000 kr 

Regnskap 2014 Reg. budsjett 2014 Oppr. budsjett 
2014 

Regnskap 2013 

Investeringer i anleggsmidler                  118 094                   130 693                   111 050                      60 846  
Utlån og forskutteringer                     23 519                      30 000                      30 000                      19 748  
Kjøp av aksjer og andeler                       1 557                        1 557                        1 200                      12 513  
Avdrag på lån                       4 489                                -                                  -                          3 361  
Dekning av tidligere års udekket                       6 683                                -                                  -                                  -    
Avsetninger                       3 016                                -                                  -                          2 345  
Årets finansieringsbehov               157 359                162 250                142 250                   98 813  
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler                  103 214                   112 645                      77 145                      68 530  
Inntekter fra salg av anleggsmidler                              40                                -                          5 000                               20  
Tilskudd til investeringer                               -                                  -                                  -                                  -    
Kompensasjon for merverdiavgift                     13 661                      16 942                      17 020                                -    
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner                     13 077                            338                                -                          6 259  
Andre inntekter                               -                                  -                                  -                                  -    
Sum ekstern finansiering                  129 992                   129 925                      99 165                      74 809  
Overført fra driftsregnskapet                               -                                  -                                  -                          3 494  
Bruk av tidligere års udisponert                               -                                  -                                  -                                  -    
Bruk av avsetninger                     27 366                      32 325                      43 085                      13 827  
Sum finansiering               157 359                162 250                142 250                   92 130  
Udekket/udisponert                               -                                  -                                  -                       -6 683  

Kirken 
7,5 % Admin 

4,9 % 

Skole 
19,7 % 

Barnehage 
20,1 % HSO 

0,1 % 

VAR 
27,8 % 

Teknisk 
15,7 % 

Kultur 
4,4 % 

Investeringer 2014 
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2.4.2 Regnskapsskjema 2B – investeringer 
 

Regnskapsskjema 2B – tall i 1000 kr  Regnskap  
2014  

 Reg. budsjett 
2014 

 Oppr. budsjett 
2014  

 Regnskap 
2013  

Oppfølging IKT-plan                4 223                     4 000                          4 000              3 439  
Kirkegårdsutvidelse                2 450                     2 450                          2 450              5 300  
Tilskudd kirken                6 500                     6 500                          3 500              2 000  
Adgangskontroll kommunale bygg                      61                             -                                    -                1 537  
Forprosjektering brannsikring                        -                               -                                    -                   150  
Flerbrukshall Ekeberg skole             22 096                  20 000                       40 000              4 194  
Oppgradering Botne skole                        -                               -                                    -                      10  
Renovering Botne skole                        -                               -                                    -                      10  
Kaldhall Botne skole                   126                        125                                  -                   345  
Varmesentral Botne skole                   393                             -                                    -                3 631  
Paviljong skoler                        -                               -                                    -                1 675  
Masterplan Hvitstein                   945                        625                                  -                        -    
Lokaler ny barnehage, inkl. midl. paviljong                        -                               -                                    -                   100  
Utvidelse Kleiverud barnehage             24 108                  29 500                       29 000              1 028  
Garasjer - omsorgsboliger funksjonshemmede                        -                               -                                600                      -    
Omsorgsboliger Rove                      72                        300                                  -                        -    
Investeringer innenfor selvkostområdet             33 263                  36 943                       20 000           18 617  
Havnegaten                      32                             -                                    -                9 780  
Holmestrandsprosjektet                        -                               -                                    -                   223  
Sekkepost teknisk                7 276                     5 000                          5 000              1 072  
Havneutviklingsplan - miljøhavn                   285                     1 000                          1 000              1 517  
Parkeringsplass Kleiverud barnehage                   325                     5 000                                  -                      17  
Grunnerverv/utbyggingsavtaler                        -                       1 000                          1 000              5 062  
Trafikksikkerhet                1 287                     1 000                          1 000                      -    
Bølgebryter                9 396                  11 750                                  -                        -    
Opprydding felleskjøpet                        -                               -                                    -                   948  
Oppgradering Biorama                5 257                     5 500                          3 500                    40  
Salg av eiendom                        -                               -                                    -                   152  
Sum        118 095             130 693                  111 050         60 847  

 
Det er noen små avvik mellom investeringene i skjema 2B ovenfor og i tabellen senere i 
årsrapporten, som viser de totale investeringsutgiftene. Dette skyldes blant annet at 
egenkapitaltilskudd til KLP er ført i investeringsregnskapet, men skal ikke tas med i det 
obligatoriske oppsettet i 2B. 
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2.5 BALANSEN 
 

Balansen i 1000 kr Regnskap 2014 Regnskap 2013 

Anleggsmidler 1 733 304 1 557 457 
Omløpsmidler 425 855 409 239 
Sum eiendeler 2 159 159 1 966 696 
      
Egenkapital -358 690 -289 487 
Langsiktig gjeld -1 700 148 -1 598 862 
Kortsiktig gjeld -100 321 -78 347 
Sum egenkapital og gjeld -2 159 159 -1 966 696 

 
 
Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på 0,326 mill. kroner i 
2014. 
 
Bruk av lånemidler i 2014 er på 78,4 mill. kroner mot 48,8 mill. kroner i 2013. Knapt 25 mill. 
kroner til startlån til videreformidling kommer i tillegg. Ubrukte lånemidler i 2014 er på 13,9 
mill. kroner mot 36,9 mill. kroner i 2013. 
 
Langsiktig gjeld har økt med 101mill. kroner fra 2013 til 2014.  Det er viktig å være klar over at 
25 mill. kroner av dette er lån kommunen har tatt opp til videreformidling (startlån), og som 
reelt ikke belaster kommunens regnskap. 
 
Langsiktig gjeld som belaster driftsregnskapet er betydelig lavere enn i tabellen ovenfor, da 
langsiktig gjeld i balansen inneholder pensjonsforpliktelser på 936,3 mill. kroner, lån til 
småbåthavna på knapt 57 mill. kroner (renter og avdrag dekkes av HSDA), startlån på 76,1 mill. 
kroner (renter og avdrag dekkes av låntakere) og lån til VAR på knapt 193 mill. kroner (renter 
og avdrag dekkes av innbyggere gjennom kommunale avgifter). Korrigert for dette er langsiktig 
gjeld som betjenes via driftsregnskapet på 437,7 mill. kroner. 
 
Kommunen har flytende rente på hele sin låneportefølje.  Med dagens lave rente har dette vært 
kostnadsbesparende for Holmestrand kommune. 
 
Soliditet 
Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og 
egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir informasjon om 
hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere 
egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten.  
 
Basert på innrapporterte regnskapsdata til kostra har egenkapitalprosenten til Holmestrand 
kommune de siste fire år vært som vist i tabellen: 
 

Holmestrand 2011 2012 2013 2014 
Egenkapitalprosent 16 % 16 % 15 % 16 % 
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Gjeldsgrad 
Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), 
og er et nøkkeltall som synliggjør kommunens økonomiske handlefrihet. Startlån er inkludert i 
brutto lånegjeld. Brutto lånegjeld er i denne sammenheng summen av det som i balansen er 
angitt som andre lån under langsiktig gjeld pluss kortsiktig gjeld. Gjeldsgraden for Holmestrand 
kommune de siste fire år er som vist i tabellen: 
 

Holmestrand 2011 2012 2013 2014 
Gjeldsgrad 107 % 115 % 118 % 126 % 

 
Det påpekes også i denne sammenheng de elementer som ligger i kommunens gjeld, men som 
ikke belaster kommunens driftsbudsjett, ved at de dekkes av eksterne, jfr. omtale tidligere i 
dette kapittelet. 
 

2.5.1 Øvrige obligatoriske nøkkeltall 
Noen nøkkeltall som ikke er spesielt omtalt i årsberetningen er omtalt senere i årsrapporten, og 
finnes blant annet i følgende kapitler: 
 

• Likviditet – se punkt 5.3.3. 
• Egenfinansiering av investeringer – se punkt 5.3.2. 

 
 

2.6 HOVEDTREKK I ØKONOMIPLAN 2015-2018 
Det er ikke store endringer i de økonomiske forutsetningene for kommunen, og Holmestrand er 
fortsatt en av de økonomisk fattigste kommunene i Norge, målt i inntekter per innbygger.  
 
Holmestrand er likevel en av ganske få kommuner som fant rom for å øke budsjettene til de 
tjenesteproduserende virksomhetene i 2015 – spesielt innenfor helse, sosial og omsorg. Dette 
gjennomføres ved blant annet å øke nedbetalingstiden på gjelden maksimalt og benytte store 
deler av finansporteføljen til investeringer. 
 
Det er vedtatt til dels store investeringer i økonomiplanperioden til blant annet vei mellom 
Sjøskogen og Kleivan, boliger for funksjonshemmede, småhus til brukergruppen rus/psykiatri, 
hall Botne skole og felles læreboksamling for barnetrinnet. 
 
 

2.7 PÅGÅENDE RETTSTVISTER 
I mai 2014 ble Holmestrand kommune stevnet for Nordre Vestfold Tingrett med krav om 
erstatninger på totalt 4 mill. kroner for manglende/forsinket oppfølging og tiltak fra barnevern, 
skoler og PP-tjeneste. Kravet er fremsatt på vegne av en mannlig innbygger og tidligere elev i 
Holmestrandsskolen.  
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Domstolens behandling av saken er, siden stevning i mai 2014, gjentatte ganger utsatt med 
bakgrunn i forhold som ikke Holmestrand kommune kan påvirke. 
 
Holmestrand kommune har i denne saken søkt bistand fra KS-advokatene. Kommunen mener at 
det kan dokumenteres at personen har fått den oppfølgingen sakkyndigheten den gang mente 
han hadde behov for og krav på. Man kan derfor ikke se at det er grunnlag for å innlede prosess 
med tanke på rettsforlik. Det argumenteres dessuten med at det fremsatte kravet er foreldet. 
Saken er ikke endelig avsluttet. 
 

2.8 ETISK STANDARD 
Etiske retningslinjer 
Holmestrand kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store 
ressurser på vegne av fellesskapet. Tillit til at kommunen opererer etisk forsvarlig og tar 
samfunnsansvar er helt avgjørende. Dette stiller høye krav til etiske holdninger og integritet hos 
kommunens folkevalgte, ledere og medarbeidere. En etisk forsvarlig virksomhet skal opptre i 
samsvar med gjeldende lover og regler, samtidig som dens handlinger skal stå i samsvar med 
etablerte oppfatninger om hva som er rett og galt. På bakgrunn av dette har Holmestrand 
kommune utarbeidet Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i kommunen. Disse 
retningslinjene skal bevisstgjøre og oppfordre til etisk refleksjon for på den måten og sette en 
etisk standard som skal være gjennomgående i Holmestrand kommune. De etiske 
retningslinjene ble revidert i Administrasjonsutvalget 5.6.2014 og godkjent av Bystyret 
18.6.2014. Det er i tillegg utarbeidet en veileder som er godkjent i AMU 19.11.2014. 
 
Holmestrand kommune står for redelighet, ærlighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle 
ansatte og folkevalgte har ansvar for å etterleve disse prinsippene. Ledere på alle nivåer har et 
spesielt ansvar for å utvikle holdninger og følge opp at ansatte er kjent med og etterlever 
kommunens etiske retningslinjer. Den enkelte ansatte har også selv et ansvar for å sette seg inn i 
og følge opp de etiske retningslinjene som gjelder i kommunen. Alle ansatte i Holmestrand 
kommune skal informere og søke råd hos nærmeste overordnede i saker som kan ha innvirkning 
på kommunens anseelse og den tillit kommunen nyter i ulike sammenhenger. 
 
Internkontroll 
Arbeidet med i enda større grad å kunne dokumentere internkontrollen går fremover. 
Resultatmål med bakgrunn i de fire perspektivene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi 
er etablert på overordnet nivå. Virksomhetene har på samme måte etablert sine mål etter 
tilsvarende struktur. 
 
Det er iverksatt prosess på risikovurdering av målene, herunder planlegging og gjennomføring 
av tiltak. Det er særlig fokus på å etablere forståelse for forankring i alle ledd og nytten av 
risikovurderingene, herunder prioritering av aktiviteter og tiltak.  
 
Med bakgrunn i generelle samfunnsutfordringer tiltrer Holmestrand kommune en rammeavtale 
på bistand til oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter. Avtalen gir kommunen mulighet 
til å etterprøve leverandørenes kontraktsmessige forpliktelser overfor kommunen på disse 
områdene. 
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2.9 LIKESTILLING 
2.9.1 Forankring 
Holmestrand kommune har forankret likestillings- og diskrimineringsarbeidet i 
arbeidsgiverpolitikken og lønnspolitikken.   
 

2.9.2 Likestilling og mangfold  
Likestilling handler om likeverdige muligheter, rettigheter og plikter for alle uavhengig av kjønn, 
etnisitet, livssyn, alder, funksjonsnedsettelse eller seksuell legning.  
 
Likestilling og mangfold i Holmestrand kommune innebærer at:  
 

• Kommunen preges av mangfold. 
• Ansatte har en arbeidstid de er tilfredse med. 
• Den enkelte blir sett, hørt og verdsatt. 
• Kommunen har en livsfasepolitikk som er basert på individuell tilrettelegging ut fra den 

enkeltes behov, for å bidra til at medarbeidere står lengre i jobb.  
• Kommunens ansatte speiler mangfoldet i kommunens befolkning.  
• Kommunen er inkluderende ovenfor studenter, innvandrere, NAV-brukere med flere 

som har behov for arbeidspraksis. 
 
Holmestrand kommune har fokus på likestillingsarbeid. Arbeidet med å utarbeide mål og tiltak 
for å nå strategiene i arbeidsgiverpolitikken skal det jobbes videre med i 2015. 
 

2.9.3 Kjønnsbalanse 
Ved utgangen av 2014 var det totalt 673 fast ansatte i kommunen, av disse var 81 pst kvinner. 
Blant kommunes ledere er også kvinner i flertall på alle nivå.  
 
Kvinneandelen er høy. Det er ønskelig å ha et miljø som består av både kvinner og menn, spesielt 
er det ønskelig med en utjevning, innenfor skole og barnehage.   
 
Tiltak for å bedre kjønnsbalansen  
Kommunen benytter positiv særbehandling der dette er tillatt, jf. likestillingsloven § 3a og 
forskrift om særbehandling av menn, og har følgende tekst i utlysninger: «menn oppfordres til å 
søke».  
 
Kjønnsfordeling bystyret 
 

Bystyrets medlemmer Antall Andel 

Kvinner 12 44,4 % 
Menn 15 55,6 % 
Sum 27 100,0 % 
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Kjønnsfordeling ansatte 
    Kjønnsbalanse   Lønn* 

Stillingsnivå År Kvinner i % Menn i % Antall K (Kr %) M (Kr %) 
Kommunen totalt  2014 

2013 
2012 

83 
83 
82 

17 
17 
18 

673 
675 
610 

81 
80 
79 

19 
20 
21 

Rådmannens ledergruppe 2014 
2013 
2012 

60 
60 
60 

40 
40 
40 

5 
5 
5 

56 
56 
55 

44 
44 
45 

Virksomhetsledere 2014 
2013 
2012 

73 
79 
67 

27 
21 
33 

15 
15 
16 

76 
76 
66 

24 
24 
34 

Kap. 5, lokal lønnsfastsettelse  2014 
2013 
2012 

50 
46 
46 

50 
54 
54 

36 
31 
28 

50 
46 
48 

50 
54 
52 

Utdanningspersonale 2014 
2013 
2012 

86 
82 
80 

14 
18 
20 

99 
89 

113 

86 
83 
80 

14 
17 
20 

Høyskoleutdanning  2014 
2013 
2012 

91 
89 
87 

9 
11 
13 

118 
127 
107 

83 
89 
88 

  17 
11 
12 

Fagarbeidere 2014 
2013 
2012 

88 
87 
87 

12 
13 
13 

220 
235 
238 

84 
83 
83 

16 
17 
17 

Ufaglærte  2014 
2013 
2012 

82 
81 
81 

18 
19 
19 

144 
160 
153 

77 
67 
77 

23 
33 
23 

 
 
Likelønn 
Kvinneandel av den totale lønnen er 81 pst. Det er ikke store forskjeller på lønn mellom 
kjønnene. Årsak til lønnsforskjeller mellom menn og kvinner innen samme stillingsgruppe er 
basert på hvilke typer stillinger de har og markedsforhold ved rekruttering. 
 
Kommunens lønnspolitikk skal gjelde for alle grupper ansatte og skal praktiseres mest mulig 
konsekvent. Lønnsnivået blir i stor grad fastsatt gjennom sentrale forhandlinger.  
 
Lokal lønnsdannelse viser liten forskjell mellom kjønnene og den lille forskjellen er forklarbar.  
 
Kommunens lokale lønnspolitikk skal: 
 

• Motivere ansatte til innsats, engasjement og resultatoppnåelse 
• Bidra til å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft 
• Stimulere til kompetanseutvikling 
• Sikre likelønn mellom kvinner og menn 

 
 
Diskriminering 
Holmestrand kommune er opptatt av å sikre mangfold blant kommunens innbyggere og ansatte. 
I utlysning av stillinger står det blant annet:  
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Vi ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en 
balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med 
nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. 
 
Tiltak utover dette er blant annet at der det er søkere i kategoriene etnisk minoritet eller  
med nedsatt funksjonsevne som er kvalifisert, skal minst en av hver kategori innkalles til 
intervju. 
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3 ORGANISASJON 
3.1 POLITISK STRUKTUR 
 
 

Bystyre
27 medlemmer

Formannskap (Admin.utvalg)
9 medlemmer (9+3 medlemmer)

Utvalg for
Oppvekst og omsorg

7 medlemmer

Utvalg for
Regulering og kommunalteknikk

7 medlemmer
 

  
 
Tabellen viser kjønnsfordelingen i bystyret. 
 

Bystyrets medlemmer Antall Andel 

Kvinner 12 44,4 % 
Menn 15 55,6 % 
Sum 27 100,0 % 

 
 
Bystyret i Holmestrand består av 27 medlemmer, og er kommunens øverste politiske organ. 
Bystyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale 
organer. Bystyret fører tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Bystyret har bevilgnings- 
og beskatningsmyndighet, vedtar budsjett for alle kommunale virksomheter, velger ordfører, 
varaordfører, formannskap og medlemmer til andre kommunale komiteer, styrer, råd og utvalg. 
 
Formannskapet har ni medlemmer som velges av og blant bystyrets medlemmer for fire år 
(valgperioden) av gangen. Foruten løpende driftssaker behandler formannskapet forslag til 
økonomiplan, årsbudsjett og overordnede planer. Formannskapet er også kommunens 
kulturutvalg, planutvalg, og utvides med tre ansattrepresentanter når Administrasjonsutvalget 
settes. 
 
Utvalg Holmestrand kommune har to politiske utvalg; utvalg for regulering og 
kommunalteknikk, og utvalg for oppvekst og helse. Utvalgene har syv medlemmer hver. Disse 
velges av bystyret. 
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3.2 ADMINISTRATIV STRUKTUR 
Holmestrand kommune har to formelle beslutningsnivå; rådmannsnivå og 
virksomhetsledernivå. Rådmannens ledergruppe består av fire kommunalsjefer i tillegg til 
rådmannen. 
 
 

  
 
 
Endringer i 2015 som ikke er med i organisasjonskartet 
Fra 1.12015 er virksomhet Heldøgns omsorg delt, og boligene er skilt ut i egen virksomhet 
Omsorgsboliger. 
 
Fra 1.1.2015 er også barn og ansatte i Godaker barnehage flyttet til nye Kleiverud barnehage, og 
fraflyttet virksomhet har endret navn til Gullhaug barnehage. 
 

3.3 KOMMUNESAMARBEID 
Kommunesamarbeidet i Vestfold (KIV – tidl. 12K) ble videreført i 2014. Vestfold 
Fylkeskommune har i 2015 vedtatt å gå inn i samarbeidet. Det er også vedtatt at KIV skal være 
sentral i kommunenes satsing på næringsutvikling – spesielt markedsføring av de regionale 
næringsområdene. 
 
12 av Vestfoldkommunene, som samhandler med Sykehuset i Vestfold HF, har inngått en avtale 
om et samarbeid som koordineres med Larvik som vertskommune. Øverste styringsorgan for 
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samhandlingen ivaretas av tre rådmenn i «Overordnet samhandlingsutvalg» (OSU), der blant 
annet rådmannen i Holmestrand sitter. Fra 2014 er det etablert en årlig 
samhandlingskonferanse der kommunenes og helseforetakets ledelse møtes. 
 
I 3K (Hof, Re og Holmestrand kommuner) er samarbeidet om kommuneplanen videreført. Det er 
vedtatt likelydende samfunnsdeler i de tre kommunene, og arealplanens bestemmelser og 
retningslinjer utarbeides etter samme mal. Fra 1.juli 2014 er plan-, bygg- og geodataavdelingene 
samlet med Holmestrand som vertskommune og landbruksavdelingene med Re som 
vertskommune. 
 
Kommunene i 3K har vedtatt å gå videre i kommunereformen sammen. Sande sluttet seg til 
prosessen våren 2015. Arbeidet i 3K er konsentrert rundt en «Kartleggings- og mulighetsstudie» 
som skal være en viktig del av beslutningsgrunnlaget høsten 2015. 
 
Arbeidet med felles legevakt på Korten i Tønsberg videreføres. 
 
Holmestrand og Re deltar i programmet «Attraksjonskraft gjennom innovasjon» i Regi 
Telemarksforskning. Målet med programmet er å gå igjennom kommunenes mål og strategier 
for vekst – både i befolkning og arbeidsplasser. Programmet avsluttes i 2016. 
 
Alle kommunene i 3K er med i kommunaldepartementets byregionsprogram. 3K fikk innvilget 
0,4 mill. kroner til denne deltakelsen, og vil bruke midlene til en felles prosess i utarbeidelsen av 
en strategisk næringsplan høsten 2015. En videre deltakelse i programmet vurderes i løpet av 
våren 2015 
 

3.4  BEREDSKAP  
Det følger av Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt at kommunene 
skal kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, og legge kartleggingen 
til grunn for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
Fylkesmannen skal samordne samfunnssikkerhetsarbeidet i fylkene og har et særlig ansvar for 
oppfølging og veiledning av kommunene. Plan- og bygningsloven setter krav til 
samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner og fylker. Lovbestemmelser om kommunal 
beredskapsplikt pålegger kommunene beredskapsplanlegging basert på en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse.  
 
Holmestrand kommune deltar i beredskapsnettverket i Vestfold, hvor Fylkesmannen har 
sekretariatsfunksjonen. 
 
2014 har i beredskapssammenheng vært et innholdsrikt år for Holmestrand kommune. 
Fylkesmannen har blant annet gjennomført både tilsyn og øvelse med kommunen hvilket har 
medført et ekstra fokus på området. I tillegg til dette har beredskapskoordinator deltatt på kurs, 
opplæring og møter om tema ros-analyse, kvikkleireras og nødvannsberedskap.  
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Mandat for utarbeidelse av ny overordnet ROS-analyse i Holmestrand er laget og arbeidet med 
analysen er i startgropen. Arbeidet har trukket ut i tid i påvente av den nye veilederen for 
Kommunal ros-analyse fra DSB og påventende samarbeidsmøte med VIB.  
 
23.april ble det gjennomført en øvelse i regi av beredskapskoordinator som involverte hele 
kriseledelsen og stab, hvor øvelsesscenarioet var «brann» på rådhuset. Dette medførte blant 
annet at behovet for alternativ plassering av serverrom ble synliggjort, samt behov for 
nødstrømsaggregat til serverrommet på rådhuset.  
 
7. mai hadde Fylkesmannen tilsyn med Holmestrand kommunes samfunnssikkerhet, beredskap 
og helseberedskap. Det ble tre enkle avvik hvorav to ble lukket innen kort tid og ett blir endelig 
lukket når Ros-analysen blir lagt frem politisk etter sommeren. 
Det ble i etterkant av tilsynet også utarbeidet ny informasjonsplan. 
 
29. oktober ble det i Holmestrand kommune avholdt øvelse i regi av Fylkesmannen om 
samfunnssikkerhet, beredskap og helseberedskap. Scenario var skogbrann med en skoleklasse 
på tur som ble fanget av brannen. Dette var en øvelse som Kriseledelsen taklet meget bra, men 
gode tilbakemeldinger fra Fylkesmannen. Fylkesmannen uttalte blant annet i konkusjonen at: 
”Kommunens håndtering av situasjonen viste at Holmestrand kommune har en kriseledelse som 
håndterer situasjonen til beste for kommunens innbyggere” 
  

3.5 HMS 
3.5.1 Medarbeiderundersøkelsen  
Holmestrand kommune har gjennomført medarbeiderundersøkelsen for 4. år på rad. 
Kommunen bruker Bedre kommunes sitt verktøy (Kommuneforlaget) for å gjennomføre 
undersøkelsen. Det orienteres om foreliggende resultatet på et overordnet nivå som videre vil 
bearbeides på de enkelte virksomheter. 
 
Formålet med undersøkelsen er å få et balansert bilde av faktorer som påvirker medarbeidernes 
arbeidssituasjon og trivsel, med hensikt å fremskaffe kunnskap om forhold som har betydning 
for utvikling av medarbeidernes rolle samt effektivisere virksomhetenes tjenester. 
 
Årlig undersøkelse gjennomføres i februar. Svarprosenten for 2014 på 82 pst, og for 2015 ** 
 

Styringsparametere Mål 2013 2014 2015 
Medarbeidertilfredshet 4,7 4,6 4,7 4,8 
Ledelse 4,7 4,0 4,4 4,8 
Mobbing, diskriminering, varsling 6,0 5,2 5,1 5,1 

 
Det er i tabellen tatt med også resultater fra undersøkelsen i 2015, da disse er klare og i stor 
grad bygger på foregående år. 
 
Helhetsinntrykket fra medarbeiderundersøkelse er at; Holmestrand kommune er en 
arbeidsplass der medarbeidere trives. Det er god tilfredshet med innholdet i jobben og 
medarbeidere er stolte over egen arbeidsplass. 
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Samarbeid og trivsel med kolleger er også noe av det som scorer høyt. Det er gledelig at både 
medarbeidertilfredsheten under ett og tilfredshet med ledelsen i kommunene nå er bedre enn 
målsettingen. 
 

3.5.2 Sykefravær 
Sykefraværet var i årets første måneder lavere enn 2013, før det fra april steg noe, og i 
sommer/høsthalvåret var sykefraværet i 2014 igjen lavere enn i 2013. I desember var 
sykefraværet noe høyere enn året før.  
 
Akkumulert sykefravær i 2014 endte noe lavere enn i 2013, med et totalt sykefravær på 7,8 pst, 
mot 8,2 pst i 2013. Av det totale sykefraværet utgjør korttid 23 pst og langtid 77 pst. 
 
Grafen nedenfor viser månedlig sykefravær per måned i 2013 og 2014. 
 

 
 

3.5.3 Alderssammensetning 
Grafen nedenfor viser alderssammensetningen av ansatte. I denne oversikten er alle ansatte 
med, også tilkallingsvikarer. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hele
året

2013 9,9 % 10,1 % 9,5 % 7,9 % 7,6 % 7,6 % 4,6 % 6,7 % 8,1 % 8,2 % 9,2 % 8,7 % 8,2 %
2014 8,3 % 9,8 % 8,8 % 8,8 % 9,0 % 8,0 % 4,3 % 6,4 % 7,3 % 8,0 % 8,2 % 9,0 % 7,8 %
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Månedlig sykefravær 2013 og 2014 
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3.5.4 Stillingsstørrelse 
I 2014 jobbet 54 pst av kommunens ansatte i deltidsstillinger og 44 pst var heltidsarbeidende. 
På landsbasis i norske kommuner jobber 54 pst av de ansatte deltid, og 44 pst heltid (statistikk 
fra KS/PAI ). Andelen deltidsansatte i Holmestrand kommune er som landsgjennomsnittet for 
kommuner. 
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Andelen deltidsansatte er størst innenfor programområde helse, sosial og omsorg. En stor 
gruppe av deltidsansatte har redusert arbeidstid etter eget ønske, blant annet ved å ha søkt 
permisjon i henhold til Arbeidsmiljøloven, delvis AFP, samt for å ha mulighet til å ta enkeltvakter 
når det passer. En del ansatte har også gradert uføredel. Dette skaper mange små stillinger for å 
fylle bemanningsbehovet. 
 
Det å redusere uønsket deltid og øke antall heltidsstillinger er viktig med tanke på å være en 
attraktiv arbeidsplass, og ha et omdømme som en seriøs arbeidsgiver. Det er imidlertid 
utfordringer knyttet til dette og som kommunen må ta med seg videre og i diskusjonen om valg 
av virkemidler. 
 
En av hovedutfordringene i arbeidet med å redusere uønsket deltid, uten økte budsjettrammer, 
er turnusordningene, og da særlig arbeid på helg, der en i dag normalt arbeider hver 3. helg. 
Tiltak som ikke griper tak i helgeproblematikken vil bare i begrenset grad kunne bidra til 
redusert uønsket deltid. 
 
Et prosjekt med mandatet «Utvikling av mer helhetlig styrings- og arbeidsprosesser, inkludert 
arbeidstidsordninger, i programområdet Helse og omsorg» er gjennomført av RO (Ressurssenter 
for omstilling i kommunene) i virksomhetene Heldøgns omsorg og Hjemmebasert omsorg. Et av 
målene er å få bedre arbeidstidsordninger og bedre arbeidsforhold.  
 
Tilrådningen fra konsulentene er blant annet:  
 
«Det bør jobbes aktivt og systematisk med å øke antall heltidsstillinger i alle ledd av tjenesten. Det 
ligger et stort potensiale i å gjøre tjenestene såpass attraktive å jobbe i at denne 
«arbeidskraftreserven» kan utnyttes bedre. Det antas også at det blir lettere å rekruttere i 
framtiden dersom arbeidsplassene i hovedsak er heltidsarbeidsplasser. Erfaringsmessig fører også 
flere heltidsarbeidsplasser til mindre sykefravær, bedre kompetanse og til kvalitativt bedre 
tjenester for brukerne.» 
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Tiltak i 2015 
Med bakgrunn i rapporten fra RO igangsettes det er kvalitetsprosjekt for å iverksette konkrete 
tiltak som vil bidra til bedretjenester for brukerne, bedre arbeidstidsordninger og redusere 
antall ansatte som jobber ufrivillig deltid. Prosjektet har sin formelle oppstart i august, men 
kartlegging starter i april/mai.  
 

3.5.5 Seniortiltak 
Bystyret avviklet generelle seniortiltak fra 1.1.2013. Dette skyldes at tiltakene 
ikke har fått den ønskede effekt, samt at tiltakene etter hvert har fått konsekvenser som 
innebærer belastning både på tjenesteproduksjonen og øvrige ansatte, i tillegg til økte 
kostnader. 
 
Der det er behov legges det til rette for individuelle tiltak. 
 

3.5.6 Medbestemmelse 
I Holmestrand kommune er det et godt samarbeidsklima mellom partene. I henhold til 
styringsmål praktiseres medbestemmelse på alle nivåer. Arbeidstakerorganisasjonene er 
representert i flere prosjekter, arbeidsgrupper og samarbeidsorgan. Det er likevel en felles 
erkjennelse om at vi alle kan bli bedre.  
 
Tiltak: 
Gjennomføre partssammensatt seminar for å strukturerer samarbeide og medbestemmelse i 
kommunen. Hjemlet i Hovedavtalen del B § 1-5 oppfølging og opplæring.  
 

3.6 KLIMA OG ENERGI 
Det viktigste virkemiddel kommunen har i sin klima- og miljøpolitikk er forvaltningen av 
kommunens arealer. Kommuneplanens arealdel rulleres i 2014/15, og her følges de føringer 
som er gitt i regional plan for bærekraftig arealdisponering (RPBA).  
 
Kollektivsatsingen styrkes gjennom arbeidet med å etablere ny jernbanestasjon i fjellet, og 
kollektivknutepunkt. Vertikalforbindelse mellom byen og platået på fjellet gjennom heis, vil 
sammen med dette bidra til en miljøvennlig byutvikling.  Dette prosjektet står ferdig i 2016, og 
gir muligheter for nye veiløsninger gjennom sentrum til miljøets og innbyggeres beste. 
 
Holmestrand kommune er i en positiv utvikling med tanke på å legge til rette for at en større del 
av bilparken legger om til drivstoff som erstatter det fossile. Ladestasjoner for EL-biler er 
etablert på Grelland og i sentrum.  
 
Leasingavtalene for kommunale biler reforhandles i 2015 med tanke på overgang til EL.       
Holmestrand kommune er medeier i GREVE biogass AS som skal starte produksjon i 2015 av 
biogass som drivstoff. 
 
Kommunen har fokus på energivennlige bygg der det bygges nytt for kommunal virksomhet. 
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3.6.1 Nøkkeltall klima og energi 

 
 
Holmestrand, sammen med gjennomsnittet i Vestfold, ligger høyt sammenlignet med 
sammenlignbare kommuner og landet. Holmestrand ligger noe lavt på andel til energiutnyttelse, 
men ligger desto høyere på andel som leveres til materialgjenvinning. 
 

 
 
Holmestrand har hatt en relativt stor nedgang i kommunale energikostnader per innbygger de 
siste tre årene, og ligger nå lavere enn de andre kommunegjennomsnittene.  
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4 MÅLRAPPORTERING 
4.1 KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅLSETTINGER 
 

Styringsmål for Holmestrand kommune 
 
Samfunn 

 Holmestrand kommune legger til rette for en målrettet, positiv by- og regionsutvikling 
 Holmestrand kommune er et trygt lokalsamfunn. 
 Transportsystemet i Holmestrand er miljøvennlig, sikkert og effektivt. 
 Holmestrand kommune tilrettelegger for at den enkelte kan ivareta sin helse med 

utgangspunkt i egne muligheter. 
 

 
Brukere 

 Holmestrand kommune utøver myndighet på en rettferdig, forutsigbar og etterrettelig 
måte. 

 Innbyggerne er tilfredse med de tjenestene og den service kommunen yter. 
 

 
Medarbeidere 

 Holmestrand kommune har den kompetansen som trengs for å løse sine oppgaver 
profesjonelt og effektivt. 

 Ansatte trives, og er stolte av å jobbe i Holmestrand kommune. 
 

 
Økonomi 

 Kommunen drives etter gode og effektive prinsipper for økonomistyring. 
 Kommunens økonomiske rammer optimaliseres. 
 Tjenesteproduksjonen foregår innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt. 

 
 
I årsrapporten for 2014 skal det i utgangspunktet rapporteres på måloppnåelse i forhold til de 
mål som ble vedtatt i økonomiplan for perioden 2014-2017. I løpet av 2014 har organisasjonen 
jobbet med å redusere og tydeliggjøre målsetningene, uten at det har gått på bekostning av 
innholdet i selve målene. De reviderte målene ble vedtatt i økonomiplan for perioden 2015-
2018. Det velges å ta utgangspunkt i de reviderte målene ved rapporteringen for 2014. 
  
Måloppnåelse 
Rapportering på måloppnåelse ligger under de enkelte programområdene.  
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5 ØKONOMISKE RESULTATER 
5.1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 
5.1.1 Brutto driftsresultat 
Brutto driftsresultat viser resultatet av de ordinære driftsinntekter og –utgifter, 
finanstransaksjoner ikke medregnet. Brutto driftsresultat viser dermed hvor mye av 
driftsinntektene kommunen kan bruke til å betjene rente- og avdragsutgifter (finansutgifter). 
Grafen nedenfor viser utviklingen i brutto driftsresultat i prosent (forholdet mellom brutto 
driftsresultat og brutto driftsinntekter) de siste 4 år. 
 

5.1.2 Netto driftsresultat 
Etter omlegging av momskompensasjon fra investeringer, har Teknisk beregningsutvalg 
kommet med ny anbefaling for minimum netto driftsresultat på 1,75 pst. Netto driftsresultat 
inkluderer i tillegg til brutto driftsresultat også finanstransaksjoner (rente- og avdragsinntekter 
og rente- og avdragsutgifter). Alle eksterne føringer er dermed med i nøkkeltallet.  
 
Grafen nedenfor viser utviklingen i brutto og netto driftsresultat i prosent i perioden 2012-2014, 
og sammenligning med andre kommuner i 2014, hentet fra kostra. 
 

 
 
Holmestrand kommune har de siste årene hatt gode netto driftsresultater. Resultatene henger i 
stor grad sammen med aksjemarkedet, og avkastning på kommunens finansplasseringer. 
Sammenlignet med andre kommuner er også resultatene gode. Grafen over er hentet fra kostra, 
og i denne er det konserntall som er sammenlignet; det vil si at også blant annet 
interkommunale selskaper og samarbeid er inkludert. I 2014 hadde Holmestrand kommune 
isolert sett et netto driftsresultat på 5,13 pst, mot 5,5 pst som vises i grafen. Det gjøres også 
oppmerksom på at tallene for Holmestrand er justert opp med 0,36 prosentpoeng. Dette for å 
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justere for endringer i regnskapet som er gjort etter rapporteringen til SSB, og som ikke kommer 
med i kostra-tallene før endelig publisering i juni 2015. 
 

5.1.3 Regnskapsmessig mindreforbruk 
Netto driftsresultat korrigert for avsetninger til og bruk av fond viser regnskapsmessig mer- 
eller mindreforbruk (bunnlinjen/over- eller underskudd). 
 
Holmestrand kommune fikk i 2014 et regnskapsmessig mindreforbruk på 21,5 mill. kroner. 
Dersom det korrigeres for merinntekt på finansplasseringene og netto premieavvik (korrigert 
for avsetning til pensjonsfond) er regnskapsmessig resultat på ca. 1,5 mill. kroner, og fortsatt (så 
vidt) på «riktig side av 0». 
 
Grafen nedenfor viser regnskapsmessig resultat i perioden 2011-2014. 
 

 
 
Resultatet knytter seg grovt til finansposter, lavere lønnsoppgjør enn budsjettert og 
mindreforbruk på virksomhetene, samt noe premieavvik. 
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5.2 DRIFTSREGNSKAPET 
Økonomisk oversikt 2014 - drift (tall i 1000 kr) Regnskap 

2014 
Reg. budsjett 

2014 
Oppr. budsjett 

2014 
Regnskap 

2013 
Driftsinntekter         
Brukerbetalinger -23 836 -22 452 -22 680 -22 594 
Andre salgs- og leieinntekter -70 493 -62 760 -63 191 -67 247 
Overføringer med krav til motytelse -82 349 -61 766 -57 656 -81 252 
Rammetilskudd -252 697 -253 006 -253 006 -242 719 
Andre statlige overføringer -24 692 -18 052 -18 052 -23 160 
Andre overføringer 0 0 0 0 
Skatt på inntekt og formue -224 148 -228 994 -228 994 -221 004 
Eiendomsskatt -8 841 -10 500 -10 500 -8 631 
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 
Sum driftsinntekter -687 055 -657 530 -654 079 -666 607 
Driftsutgifter         
Lønnsutgifter 315 724 302 271 305 715 302 010 
Sosiale utgifter 95 436 99 634 96 813 88 168 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 61 062 59 969 55 935 59 767 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 113 768 111 992 114 216 119 856 
Overføringer 45 950 44 452 37 643 30 868 
Avskrivninger 26 436 26 330 18 570 26 330 
Fordelte utgifter 0 -21 -21 0 
Sum driftsutgifter 658 376 644 628 628 872 627 000 
Brutto driftsresultat -28 680 -12 903 -25 208 -39 608 
Finansinntekter         
Renteinntekter og utbytte -20 711 -8 660 -8 660 -32 192 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -1 832 -3 100 -3 100 -4 766 
Mottatte avdrag på utlån -32 -100 -100 -69 
Sum eksterne finansinntekter -22 575 -11 860 -11 860 -37 026 
Finansutgifter         
Renteutgifter og låneomkostninger 17 412 15 023 15 023 17 786 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 744 3 300 3 300 2 855 
Avdrag på lån 23 248 30 477 30 477 28 911 
Utlån 63 120 120 145 
Sum eksterne finansutgifter 42 467 48 920 48 920 49 696 
Resultat eksterne finanstransaksjoner 19 892 37 060 37 060 12 670 
Motpost avskrivninger -26 436 -26 330 -18 570 -26 330 
Netto driftsresultat -35 223 -2 173 -6 718 -53 268 
Interne finanstransaksjoner         
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk -38 544 -38 544 0 -10 984 
Bruk av disposisjonsfond -4 000 -4 000 0 0 
Bruk av bundne fond -3 398 -2 953 -2 408 -4 849 
Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 
Sum bruk av avsetninger -45 941 -45 496 -2 408 -15 834 
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 3 494 
Avsatt til disposisjonsfond 46 593 46 593 8 050 13 624 
Avsatt til bundne fond 13 060 1 076 1 076 13 440 
Sum avsetninger 59 653 47 669 9 126 30 558 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -21 511 0 0 -38 544 

 
 

5.2.1 Skatt, rammeoverføringer og andre inntekter 
Frie inntekter 
Frie inntekter, som består av skatteinntekter og rammetilskudd, ble samlet sett 5,1 mill. kroner 
lavere enn budsjettert. I dette ligger det at skatteinntektene ble 4,8 mill. kroner lavere enn 
budsjettert. Holmestrand har vesentlig lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og 
inntektssystemet er slik innrettet at skattesvake kommuner får kompensert mye av avviket opp 



Årsrapport 2014 Holmestrand kommune 

29 | S i d e  
 

mot gjennomsnittet. I 2014 var det skattesvikt på landsbasis, og dette gir seg sterkt utslag i 
inntektsutjevningen. Tabellen nedenfor viser de frie inntektene for 2014. 
 

Frie inntekter Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 

Skatteinntekter -224 148 -228 994 -4 846 
Rammetilskudd -252 697 -253 006 -309 
Sum -476 845 -482 000 -5 155 

 
Skatteinngangen for Holmestrand kommune hadde en økning på 1,4 pst fra 2013 til 2014, mens 
gjennomsnittet i landet var på 2,1pst. Grafen nedenfor viser skatteinngangen i perioden 2011-
2014. Tallene er oppgitt med positivt fortegn for å lette lesbarheten. 
 

 
  
Grafen nedenfor viser skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet for alle kommunene i 
Vestfold, før og etter inntektsutjevning. 
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Eiendomsskatt 
Budsjettert inntekt fra eiendomsskatt har vært uforandret de siste årene. Etter et par år med en 
del korrigeringer og tilbakebetalinger har inntekten de siste tre årene stabilisert seg på et noe 
lavere nivå enn budsjettert. Grafen nedenfor viser inntekter fra eiendomsskatt i perioden 2011-
2014. Budsjettert inntekt ligger i 2014 på 10,5 mill. kroner. 
 

 
  
Momskompensasjon 
Grafen og tabellen nedenfor viser inntekter fra momskompensasjon som er ført i 
driftsregnskapet i de enkelte år. Fra og med 2014 skal momskompensasjon inntektsføres direkte 
i investeringsregnskapet og vil ikke lenger fremkomme i driftsregnskapet.  
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Momskompensasjon fra investeringer er i 2014 ført direkte i investeringsregnskapet, med et 
beløp på knapt 13,7 mill. kroner. 
 

5.2.2 Lønnsutgifter 
Lønnsutgiftene er kommunenes klart største utgift, og utgjør ca. 60 pst av brutto driftsutgifter. 
Holmestrand kommune hadde i 2014 lønnsutgifter korrigert for sykelønns- og 
svangerskapsrefusjoner på vel 392,5 mill. kroner. I tallene er kun lønnsutgifter på 
virksomhetene tatt med. På overordnet nivå ligger det lønnsutgifter i forhold til blant annet 
premieavvik, disse er ikke tatt med. Grafen nedenfor viser utviklingen i lønnsutgifter de siste 5 
år, både i løpende priser og i faste 2014-kroner. 
 

 
  
Når det korrigeres for lønnsøkningen, og utgiftene presenteres i faste 2014-kroner, kan 
utviklingen i lønnsutgifter si noe om årsverksutvikling, dog kan økning i totale utgifter også 
skyldes lønnsglidning (lønnsøkning i stillinger utenom ordinære lønnsoppgjør) og ulikt 
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korttidsfravær. En stor del av økningen skyldes at Holmestrand fra 2014 er vertskommune for 
plan og bygg. 
 
I forhold til budsjett er det et merforbruk på vel 8 mill. kroner. En stor del av dette skyldes at 
plan og bygg i 2014 ikke var bruttobudsjettert, og lønnsbudsjettet var derfor ikke økt etter 
innføring av vertskommuneløsning. De økte lønnsutgiftene ble derimot dekket av økte inntekter 
fra de øvrige kommunene i samarbeidet. Det samme gjelder noen stillinger på Gjøklep 
ungdomsskole, som dekkes av statstilskudd. 
 
Dersom lønnsføringer og –budsjett også på overordnede poster tas med (premieavvik, rest på 
lønnsreserven m.m.) balanserte lønnsutgiftene i 2014 mot budsjett, med et totalt avvik 9.000 
kroner. 
 

5.2.3 Pensjonsutgifter 
For å sikre forutsigbarhet og stabilitet la departementet i 2002 om regnskapsreglene for 
kommunesektoren slik at det var den årlige pensjonskostnaden og ikke pensjonspremiene som 
belastet kommuneregnskapet. Til forskjell fra pensjonspremiene beregnes pensjonskostnader ut 
fra den gjennomsnittlige årlige lønnsvekst, den avkastning på pensjonsmidler som normalt kan 
forventes et år osv.  
 
Differansen mellom innbetalt premie (utgiften) og pensjonskostnad, kalles «årets premieavvik». 
De siste årene har innbetalt premie vært høyere enn pensjonskostnaden og premieavviket blir 
dermed positivt og inntektsført i regnskapet. Denne inntektsføringen gir ikke likviditetsmessig 
effekt, og kommunens regnskap kan dermed vise et godt resultat selv om kommunen har dårlig 
likviditet. 
 
Premieavviket, som inntektsføres i regnskapet har sin motpost i balansen i form av kortsiktig 
gjeld. Denne gjelden skal avskrives (amortiseres) over 7 år (10 år i årene 2011-2014, og 15 år 
inntil 2011). Dette innebærer at 1/7 av premieavviket blir belastet regnskapet i påfølgende år. 
Siden 2002 har disse premieavvikene akkumulert seg opp til et betydelig beløp, og det 
akkumulerte brutto premieavviket ved utgangen av 2014 er på knapt 88 mill. kroner. Dette er 
imidlertid en reduksjon på ca. 1,4 mill. kroner fra 2013. Grafen nedenfor viser netto premieavvik 
og amortisering i 1000 kr i perioden 2006-2014. 
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Netto premieavvik ble for første gang i 2013 et negativt tall (på den måten det fremstilles i 
denne oversikten). Det betyr at amortiseringen (nedbetalingen på tidligere års premieavvik) er 
høyere enn årets premieavvik. 
 
Tabellen nedenfor viser premieavviket for 2013 fordelt på ansattgruppe. 
 

Premieavvik 2014 Sykepleiere Lærere Fellesordning Sum 

Premieavvik 2014 168 1 041 -10 036 -8 827 
Amortisering 773 -433 9 504 9 844 
Netto virkning 2014 941 608 -532 1 017 
     
Prognose amortisering 2015 749 -581 10 937 11 105 

 
 

5.2.4 Finansielle inntekter 
Finansielle inntekter består hovedsakelig av avkastning fra finansplasseringer. Avkastningen var 
god også i 2014, dog noe lavere enn i 2013 som var et særdeles godt år. Samlet avkastning i 
2014 endte på 15,750 mill. kroner. Det var i 2014 positiv avkastning i samtlige enkeltmåneder. 
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Det er budsjettert med en avkastning på 8,5 mill. kroner. I tillegg er det budsjettert med en 
tapspost knyttet til finans på 3 mill. kroner. Denne tapsposten er imidlertid ikke knyttet spesifikt 
til plasseringer, og isolert sett er det dermed 8,5 mill. kroner som er budsjettert, og 
sammenlignet med dette er det i 2014 en meravkastning på 7,250 mill. kroner.  
 
Med tanke på kommunens anstrengte økonomi, bør dette settes av i sin helhet, og deles mellom 
bufferfond og pensjonsfond. Det er i regnskapet allerede satt av ca. 4,3 mill. kroner til bufferfond, 
slik det ble vedtatt i økonomiplan 2014-2017. 
 
Årlig avkastning i perioden 2007-2014 vises i figuren nedenfor. 
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5.2.5 Finansielle utgifter 
Gjeldsrenten har holdt seg lav gjennom hele 2014. Renteutgiftene på ordinær gjeld endte i 2014 
på 17,4 mill. kroner. Dette er 2,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Ca. 1,3 mill. kroner av disse 
renteutgiftene dekkes av renteinntekter fra Småbåthavna for videreformidling av lån. Reelt 
merforbruk er dermed på 1,1 mill. kroner.  
 
Avdragsutgiftene var på 23,2 mill. kroner i 2014. Dette er vel 7 mill. kroner lavere enn 
budsjettert, grunnet refinansiering av ca. 50 % av låneporteføljen med endret avdragstid til 38 
år. I tillegg kommer avdragsutgifter knyttet til startlån på 3,5 mill. kroner og 1 mill. kroner til 
småbåthavna som er ført i investeringsregnskapet. 
 

5.2.6 Netto renter 
Netto renteutgifter uttrykker forholdet mellom renteutgifter og renteinntekter. Dersom netto 
renteutgifter er et negativt tall innebærer det at inntektene er høyere enn utgiftene. Grafen 
nedenfor viser netto renter i perioden 2007-2014. 
 

 
 

5.3 FINANSIERINGSANALYSE 
Anskaffelse av midler 
I 2014 var sum anskaffelse av midler på 839,6 mill. kroner. Dette fordeler seg på driftsinntekter 
med 687,1 mill. kroner, investeringsinntekter med 22,1 mill. kroner, og bruk av lån og 
finansinntekter med 130,4 mill. kroner. 
 
Anvendelse av midler 
Sum anvendelse av midler er på 822 mill. kroner, hvorav driftsutgiftene utgjør 632 mill. kroner. 
Investeringsutgiftene utgjør 118 mill. kroner, mens utlån og avdrag utgjør 72 mill. kroner. 
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Balansen i 1000 kr Regnskap 2014 Regnskap 2013 

Anleggsmidler 1 733 304 1 557 457 
Omløpsmidler 425 855 409 239 
Sum eiendeler 2 159 159 1 966 696 
      
Egenkapital -358 690 -289 487 
Langsiktig gjeld -1 700 148 -1 598 862 
Kortsiktig gjeld -100 321 -78 347 
Sum egenkapital og gjeld -2 159 159 -1 966 696 

 

5.3.1 Gjeld 
Indikatoren i grafen nedenfor viser brutto driftsresultat inkl. motpost avskrivninger fratrukket 
netto finans (netto renter og netto tap/gevinst på finansielle instrumenter) og netto 
investeringsutgifter i prosent av driftsinntektene. Overskudd før lånetransaksjoner måles som 
kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter, ekskl. låne- og avdragsutgifter. Ved å 
se på sammensetningen av inntektene og utgiftene i både drifts- og investeringsregnskapet, kan 
det vise om det over tid vil bli en økning i nettogjelden i balanseregnskapet. 
 

 
 
Som tallene viser var det for Holmestrand sin del en betydelig forbedring i 2013, men i 2014 er 
nivået i kommunen omtrent på nivå med de øvrige gjennomsnittene. 
 
Gjelden per innbygger er fortsatt høy sammenlignet med andre kommuner, som grafen nedenfor 
viser. Gjeldsveksten i kommunene har vært stor de siste årene, og avstanden fra Holmestrand og 
ned til kommunegjennomsnittene i denne sammenligningen er nå mindre enn tidligere. 
 

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Holmestrand
2012

Holmestrand
2013

Holmestrand
2014

EKG08 2014 Vestfold 2014 Landet 2014

-2,0 

3,3 

-5,6 -5,7 -5,4 -5,3 

Overskudd før lån og avsetninger i % av brutto driftsinntekter 



Årsrapport 2014 Holmestrand kommune 

37 | S i d e  
 

 
 
I kostra nøkkeltallet er ikke pensjonsforpliktelser, ubrukte lånemidler og videreformidling av 
lån (startlån og lån til småbåthavna) med. Imidlertid er lån knyttet til VAR-investeringer med. 
Disse lånene betjenes av innbyggerne gjennom kommunale avgifter, og utgjør ca. 18.200 kroner 
per innbygger. Korrigert for dette er netto lånegjeld per innbygger i 2014 på ca. 43.700 kroner i 
Holmestrand kommune. Det er ikke mulig gjennom kostra å gjøre den samme korrigeringen for 
de øvrige kommunene. 
 

5.3.2 Lånefinansieringsgrad 
Bruk av lån til å finansiere investeringer og utlån utgjorde 103,2 mill. kroner i 2014. 
Lånefinansieringsgraden viser hvor stor del av investeringer og utlån som dekkes av lån. 
Investeringsutgiftene økte med 53,8 pst fra 2013 til 2014. Tabellen viser utviklingen de siste 4 
år. 
 

Tall i mill. kroner 2011 2012 2013 2014 

Investeringer og utlån 141,3 169,5 93,1 143,2 

Finansiert med lånemidler 114,9 141,3 68,5 103,2 

Lånefinansieringsgrad 81,32 % 83,36 % 73,58 % 72,07 % 

 
Av 143,2 mill. kroner i investeringer og utlån, utgjør utlån til startlån 23,5 mill. kroner og 
egenkapitaltilskudd til KLP 1,6 mill. kroner. 
 

5.3.3 Likviditet 
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Denne sier noe om 
kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. 
 
Det er to likviditetsgrader: 
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Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Denne bør være større enn 2. 
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Denne bør være større enn 1. 
 
  
Kommunens likviditetsgrad i 2014 viser: 
 
- Likviditetsgrad 1 = 4,19 
- Likviditetsgrad 2 = 0,48 
 
Årsaken til den store forskjellen av utfallet mellom de to likviditetsgradene er premieavviket og 
kraftporteføljen (finansplasseringene). I likviditetsgrad 1 er både premieavviket og 
kraftporteføljen inkludert i omløpsmidlene. Premieavviket er ikke likvide midler, men en 
regnskapsteknisk postering, mens kraftporteføljen er likvide midler som ikke skal brukes til å 
dekke opp kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 gir derfor et mer riktig bilde over kommunens 
likviditet, og likviditetsgraden på under 1 i alle de siste fire årene viser at kommunen har dårlig 
likviditet. 
 
Grafen under viser likviditetsgrad 1 og 2 i perioden 2011 til 2014. 
 

 
 

5.3.4 Egenkapital 
Egenkapitalen er økt med vel 69,2 mill. kroner fra 2013 til 2014. Årsaken til økningen er i 
vesentlig grad mindreforbruket i 2014, samt disponering av mindreforbruket i 2013. 
  
Av egenkapitalen på 358,7 mill. kroner utgjør fondsmidlene 291,4 mill. kroner. Fondsmidlene 
har økt med 28mill. kroner fra 2013. En vesentlig årsak er andel av regnskapsmessig 
mindreforbruk i 2013 som ble vedtatt avsatt til disposisjonsfond og avsetning av premieavvik. 
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Tabellen nedenfor viser fondsmidlene. 
 

Fondsmidler per 31.12 (tall i 1000 kr) 2014 2013 

Bundne investeringsfond 4 387 3 695 
Ubundne investeringsfond 158 191 183 150 
Bundne driftsfond 29 596 20 018 
Disposisjonsfond 99 195 56 601 
Sum fondsmidler 291 369 263 464 

 
Nedgangen på 27,9 mill. kroner i ubundne investeringsfond knytter seg til bystyrets vedtak om 
bruk av ubundne investeringsfond til finansiering av investeringer. 
 

5.3.5 Disposisjonsfond 
Disposisjonsfond har totalt sett økt med 42,6 mill. kroner fra 2013 til 2014, og utgjør ca. 99,2 
mill. kroner. Av dette utgjør pensjonsfondet 79,5 mill. kroner. 
 
Bystyrets vedtak om disponering av mindreforbruket i 2013 (33,5 mill. kroner), øvrig vedtak om 
avsetning til pensjonsfond (3,1 mill. kroner), og vedtak om avsetning til bufferfond finans (4,3 
mill. kroner), er de viktigste årsakene til økningen fra 2013 til 2014. 
 

5.4 INVESTERINGSREGNSKAPET 
Investeringer 2014 - tall i 1000 kr Regnskap Budsjett Avvik 

Oppfølging IKT-plan 4 223 4 000 -223 
Kirkegårdsutvidelse 2 450 2 450 0 
Tilskudd kirken 6 500 6 500 0 
Egenkapitaltilskudd KLP 1 557 1 557 0 
Adgangskontroll kommunale bygg 61 0 -61 
Flerbrukshall Ekeberg skole 22 096 20 000 -2 096 
Hall Botne skole 126 125 -1 
Varmesentral Botne skole 393 0 -393 
Masterplan Hvitstein 945 625 -320 
Utvidelse Kleiverud barnehage 24 108 29 500 5 392 
Omsorgsboliger Rove 72 300 228 
Investeringer innenfor selvkostområdet 33 263 36 943 3 680 
Havnegaten 32 0 -32 
Sekkepost Teknisk 7 482 5 000 -2 482 
Havneutviklingsplan - miljøhavn 285 1 000 715 
Vei til Kleiverud 325 5 000 4 675 
Grunnerverv/utbyggingsavtaler 0 1 000 1 000 
Trafikksikkerhet 1 287 1 000 -287 
Bølgebryter 9 396 11 750 2 354 
Oppgradering Biorama/kultur 5 257 5 500 243 
TOTALT 119 858 132 250 12 392 
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5.4.1 Større prosjekter i 2014 
Flerbrukshall Ekeberg 
Merforbruk skyldes forskyving av utgifter, og prosjektet har bevilgning i 2015, hvor det er 
forventet et tilsvarende mindreforbruk. 
 
Den nye flerbrukshallen er i byggefasen og er planlagt ferdig til skolestart høsten 2015.  
Byggestart var august 2014.  
 
Kleiverud barnehage 
Mindreforbruket skyldes at sluttoppgjør vil komme først i 2015. Prosjektet har bevilgning i 2015 
som vil dekke dette. 
 
VAR-investeringer selvkostområdet 
Mindreforbruk skyldes forskyvning av utgifter, og prosjektet har rullerende bevilgning i hele 
økonomiplanperioden som vil dekke dette. 
 
I 2014 er det satt ned tre nye trykkreduksjonskummer på Bentsrud, Hvitsteinbakken og 
Rambergveien. Disse er med på å dele vannledningsnettet opp i ulike soner slik at kommunen 
kan levere vann med lavere trykk til sine abonnenter, samtidig som det gjør det lettere å finne ut 
hvor en eventuell lekkasje er. Arbeidet med å redusere fremmedvann inn på avløpsnettet er 
videreført i 2014, og det er gjennomført sanering av VA-nettet langs Rambergveien og deler av 
Øvre og Nedre Liaveien.   
 
Det har ved Ekeberg skole vært store problemer med overvann. Det er i den forbindelse satt ned 
et fordrøyningsmagasin i skoleområdet for å redusere mengden overvann i skolegården, og for å 
hindre overvannsproblematikk ned mot Ekeberghagen.  
 
Holmestrand kommune har i 2014 brukt store deler av investeringsbudsjettet på å redusere 
mengden fremmedvann i avløpsnettet. Avløpsvannet som kommer til renseanlegget skal være så 
lite fortynnet som mulig for å oppnå en bedre rensegrad, og for å ha kapasitet til å ta i mot 
mengdene Sande kommune vil belaste renseanlegget med. I det siste året ble det gjennomført 
omfattende investeringer i kommunens ledningsnett for å redusere mengde fremmedvann inn 
på avløpsnettet. Redusert og jevnere belastning av avløpsnettet vil i sin tur bedre rensegraden 
ved renseanlegget.  
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Prosjektnavn Status Kommentarer 

Ventilasjonsbygg og Ventilasjonanlegg Anleggsfase Ferdig 2015 
Bassengparken (Rovedalen – Store dam) Prosjektering  Ferdig 2015 
Sjøledning RA – Søndre Kleivan Prosjektering   
Montebelloveien VA Ferdig 2014   
Rambergveien VA Anleggsfase Ferdig 2015 
Sukke avløpspumpestasjon Prosjektering Ferdig 2015 
Rørfornying sukke Ferdig 2014   
Vannmåler- og trykkreduksjon – Bentsrud Ferdig 2014   
Overvann Ekeberg skole Oppussingsarbeider gjenstår Ferdig 2015 
Slettankummen Oppussingsarbeider gjenstår Ferdig 2015 
 VA Kleiverud barnehage Oppussingsarbeider gjenstår Ferdig 2015 
VA Godakerveien Prosjektering Ferdig 2015/2016 
VA Roveveien  Prosjektering Ferdig 2015 
Barlinveien OV Prosjektering Ferdig 2015 

 
Havnegaten 
Det gjøres oppmerksom på at beløpet på 32.000 kroner er inkludert i sluttrapportering av 
prosjektet, som ble gjort på våren i 2014. 
 
Sekkepost Teknisk 
Merforbruket på 2,4 mill. kroner skyldes tre forhold; 1) Utgifter til lekeplasser som kommunen 
får refundert fra private utbyggere, på til sammen vel 0,8 mill. kroner. 2) Utgifter til Solsiden på 
knapt 1,5 mill. kroner, som kommunen får refundert fra private utbyggere. 3) Påbygg 
renseanlegg på vel 64.000 kroner som kommunen får refundert fra Sande kommune. Dersom 
refusjonene trekkes fra, er sum sekkepost på vel 5 mill. kroner, og nær bevilgning. 
 

Sekkepost teknisk - tall i 1000 kr  Beløp  
Utviklingsplan for havneområdene                         223  
Havnegaten 2 og 4                         275  
Vei 2014                             -    
Båtsentertomt                         597  
Forprosjekt til Sjøskogen                         308  
Borgenparken 8-100 år                         842  
Borgenveien 3-13 år                         168  
Solsiden                     1 474  
Parkeringsautomat                         160  
Ombygging 2. etg. rådhuset 2014                         606  
Parkering Botne skole                         622  
Gangvei Montebelloveien - Solbergskogen                         574  
Heis i fjell                         260  
Botne skole - snøfangere m.m.                         172  
Ladestasjon elbil                         255  
Solskjerming rådhuset                         883  
Tilbygg Holmestrand renseanlegg                           64  
Sum sekkepost                   7 482  
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Vei til Kleiverud 
Mindreforbruket skyldes usikkerhet knyttet til oppstart. Prosjektet har bevilgning i 2015 som vil 
dekke dette. 
 
Trafikksikkerhetsplan 
Trafikksikkerhet er høyt prioritert i Holmestrand kommune, og det er vedtatt en årlig bevilgning 
av 1 mill. kroner.  I 2014 ble det gjennomført tiltak for 1,2 mill. kroner, blant annet til nytt fortau 
og parkering ved Botne skole og nytt fortau i Vesthøyveien ved Hvitstein stadion. 
 
Bølgebryter 
Ble, som tidligere rapportert, billigere enn forventet. 
 
Biorama 
I Biorama ble det ila. 2014 installert et nytt ventilasjonsanlegg med varmestyring, sanering av 
oljefyr og oljetank samt en stor oppgradering av det elektriske anlegget. Det ble gjort 
utbedringer av brannalarmanlegget ved utskiftning av detektorer, reparasjon av taket på bygget 
og baldakinen. 
 
Den nye kontorfløyen med 5 kontorer i tilbygget mellom Rådhuset og Biorama ble ferdigstilt 
høsten 2014. Det ble installert nytt ventilasjonsanlegg sammen med ventilasjonsanlegget til 
maskinrommet. 
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6 RESULTATER PÅ PROGRAMOMRÅDENE 
Det gjøres oppmerksom på at i tall og tabeller som omhandler virksomhetene Kommunalteknikk og 
Helse og oppvekst er det offisielle regnskapet noe misvisende. Husleie og strøm knyttet til boliger 
for enslige mindreårige, på totalt 0,65 mill. kroner, er budsjettert på Kommunalteknikk mens de 
regnskapsførte utgiftene ligger på Helse og oppvekst. Grunnen til denne splittingen er at utgiftene 
må ligge på ansvar for enslige mindreårige grunnet refusjon fra staten.  
 

Programområder - tall i 1000 kr Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Avvik 2013 
Administrasjon         
Driftsutgifter 47 654 44 691 -2 963 -4 052 
Driftsinntekter -7 253 -3 390 3 863 4 604 
Netto driftsutgifter 40 401 41 301 900 552 
          
Skole         
Driftsutgifter 117 152 111 042 -6 110 -4 752 
Driftsinntekter -22 216 -12 537 9 679 7 316 
Netto driftsutgifter 94 936 98 505 3 569 2 564 
          
Barnehage         
Driftsutgifter 73 211 72 804 -407 -4 121 
Driftsinntekter -10 607 -8 536 2 071 3 085 
Netto driftsutgifter 62 604 64 268 1 664 -1 036 
          
Helse, sosial og omsorg         
Driftsutgifter 290 255 273 874 -16 381 -12 075 
Driftsinntekter -72 430 -58 334 14 096 11 729 
Netto driftsutgifter 217 825 215 540 -2 285 -346 
          
Teknisk         
Driftsutgifter 105 563 96 314 -9 249 -3 114 
Driftsinntekter -61 686 -51 606 10 080 6 349 
Netto driftsutgifter 43 877 44 708 831 3 235 
          
Kultur         
Driftsutgifter 10 062 10 173 111 -480 
Driftsinntekter -1 309 -1 010 299 807 
Netto driftsutgifter 8 753 9 163 410 327 
          
Netto driftsutgifter alle virksomheter 468 396 473 485 5 089 5 296 

 
Øvrige kommentarer til de økonomiske resultatene kommer i de påfølgende kapitler. 
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7 ADMINISTRASJON 
Programområdet består av rådmann og ledergruppe, samt virksomhetene Personal og utvikling 
og Økonomi, herunder blant annet servicetorg, IKT, dokumentsenter og oppfølging av 
folkevalgte. 
 
Blant de viktigste oppgavene som er gjennomført i 2014 kan nevnes: 
 

• Tariff 2014 – Lokale forhandlinger, gjennomført med ett brudd.  
• Gjennomført årlig TV aksjon. En aktivitet som tar mange ressurser, men som ble 

gjennomført på en effektiv og god måte. 
• Oppgradering av elektronisk arkiv – og saksbehandlingssystem. 
• Utbygging av datanettverket. 
• Ny backup-løsning er snart på plass på Rove.  
• Holmestrand sin del av installasjon av nytt alarmanlegg for Rove 3-tallet og Rovebakken 

er snart ferdig.  
• Tjenestenett: Er en kontinuerlig prosess. Modernisering av gjeldende infrastruktur pågår 

hele tiden. Hovedsakelig gjenstår små lokasjoner som boliger og lignende.  
• Nye hjemmesider kom på plass i løpet av året. 

 
Etter krav fra Riksarkivaren skal alt arkiv som er eldre enn 25-30 år avleveres til godkjent 
arkivdepot. Fra Holmestrand kommune ble det høsten 2014 registrert, pakket og avlevert 
nærmere 280 hyllemeter med arkivverdig materiale, for oppbevaring hos IKA Kongsberg 
(Interkommunalt arkiv). 
  
Dette arbeidet ble gjennomført som en stor dugnad, og fra 6. oktober ble det satt inn ekstra 
ressurser, som var med til avleveringen 1. og 2. desember. Til sammen fem personer jobbet to 
eller tre dager i uka, pluss arkivleder på full tid.  
 
Det gjenstår nå organisering og rydding for å få et bortsettingsarkiv på rådhuset, som skal 
inneholde alt arkivmateriale etter 1980. 
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7.1 ØKONOMISKE RESULTATER ADMINISTRASJON 
 

Administrasjon Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Avvik 2013 

Rådmann         
Utgifter 18 538 16 052 -2 486 -3 980 
Inntekter -4 143 -758 3 385 3 789 
Netto driftsutgifter 14 395 15 294 899 -191 
          
Personal- og utviklingsavdelingen         
Utgifter 20 485 20 023 -462 -336 
Inntekter -1 753 -1 417 336 317 
Netto driftsutgifter 16 447 16 428 -126 -1 291 
          
Økonomiavdelingen         
Utgifter 8 631 8 616 -15 263 
Inntekter -1 357 -1 215 142 498 
Netto driftsutgifter 7 274 7 401 127 761 
          
Sum Administrasjon         
Utgifter 47 654 44 691 -2 963 -4 053 
Inntekter -7 253 -3 390 3 863 4 604 
Netto driftsutgifter 40 401 41 301 900 551 

 
 

7.2 MÅL FOR PROGRAMOMRÅDET 
7.2.1 Medarbeidere 
Styringsmål: Ansatte er stolte av å jobbe i Holmestrand kommune og opplever høy grad av trivsel 
på jobben. 
 
Holmestrand kommune gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelse ved hjelp av 
undersøkelsen fra bedrekommune.no, den gjennomføres elektronisk for alle fast ansatte i 
kommunen. Svarprosenten i 2014 var på 82 pst, som er svært bra. Oppfølging foregår i den 
enkelte virksomhet i samarbeid med leder og medarbeidere. Hovedtrekkene i undersøkelsen 
viser at det er et godt samsvar med snittresultatet for landet (4,7), samt en gjennomsnittlig 
forbedring fra forrige undersøkelse i 2013. Medarbeiderundersøkelsen er et godt verktøy for å 
«måle temperaturen» på organisasjonen. Det vises for øvrig til resultatene for 
medarbeiderundersøkelsen i punkt 3.4.1. 
 
Styringsmål: Sykefraværet er under gjennomsnittet for norske kommuner. 
 
Samarbeidsprosjektet mellom Holmestrand kommune, NAV og legene om oppfølging av 
sykefraværet i kommunen bærer fortsatt gode resultater, selv om sykefraværet siste år har vært 
noe økende. Økningen er likevel lavere enn i sammenlignbare kommuner. Arbeidet med å øke 
nærværsprosenten fortsetter. 
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Styringsmål: Det er attraktivt å søke jobb i Holmestrand kommune. 
 
Det har vært lyst ut 41 stillinger i 2014, det er akseptabelt antall søkere til de fleste stillinger, 
men på sykepleierstillinger er det en merkbar nedgang, i likhet med Vestfold for øvrig. 
 
Satsning på å gjøre Holmestrand kommune til en attraktiv arbeidsgiver intensives og arbeidet 
med å skape robuste fagmiljø fortsetter. For å møte utfordringen innenfor omsorgsyrkene, har 
Holmestrand kommune til enhver tid læringer. 
 
Styringsmål: Medbestemmelse praktiseres på alle nivåer. 
 
Det er godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i Holmestrand kommune, å rydde 
plass til den gode dialogen er en utfordring.  Gjennom nylig vedtatt arbeidsgiverpolitisk 
plattform vil satsning på god ledelse og medarbeiderskap gjøre samarbeide enda bedre.  
 
Styringsmål: Det finnes plan for kompetanseutvikling. 
 
Det er ingen felles plan for kompetanseutvikling, i de forskjellige programområder arbeides det 
med felles kompetanseplaner. Alle virksomheter skal ha plan tilpasset behovet i den enkelte 
virksomhet.  
 
Prosjektet «Videregående opplæring på arbeidsplassen», i samarbeid med Vestfold 
fylkeskommune og igangsatt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 
ble ferdigstilt i 2014. Prosjektet skulle utvikle og prøve ut opplæringsmodeller for ufaglærte i 
helsearbeider- og barne– og ungdomsarbeiderfagene, opplæringen var tilknyttet arbeidsplassen. 
Opplæringsmodellene skulle legge til rette for tilpasset opplæring for den enkelte, blant annet på 
bakgrunn av realkompetansevurdering. Prosjektperioden fra 2012 – 2014 hadde 12 deltakere 
fra Holmestrand. 
 

7.2.2 Økonomi 
Kommunen drives etter gode og effektive prinsipper for økonomistyring. 
Holmestrand kommune har tradisjonelt sett hatt få eller ingen bemerkninger fra revisjonen til 
årsregnskapet. Når det gjelder revisjonsberetningen for 2014 er denne ikke klar i skrivende 
stund, men foreligger ved den politiske behandlingen av årsregnskapet og foreliggende 
årsrapport for 2014. 
 
Tjenesteproduksjonen foregår innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt. 
Til tross for avvik på programområdene, er det kun ett programområde som i 2014 har 
merforbruk; helse, sosial og omsorg. De øvrige programområdene, samt overordnede områder 
har mindreforbruk. Dette medfører at kommunen samlet sett her et godt netto driftsresultat og 
overskudd på bunnlinjen. Dette omtales i flere kapitler i foreliggende årsrapport. 
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8 SKOLER 
 
 
 
 
Programområdet består av følgende virksomheter: 
 

Interne nøkkeltall 2014 Klasser Elever Elever i SFO 
Botne 13 263 100 
Ekeberg 14 336 148 
Kleiverud 7 156 63 
Gjøklep 15 384 0 
    
Interne nøkkeltall 2014 Grunnskole Norskoppl. Spes.underv. 
Voksenopplæringen 9 30 15 

 
Voksenopplæringen ligger organisatorisk under Gjøklep ungdomsskole. 
 
Botne skole er partnerskole for Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og skolen fikk i fjor fornyet 
avtalen for perioden 2014–2017. Det er viktig for Holmestrand kommune at vi har en 
praksisskole i vår kommune. Det gir økt kompetanse og større bevissthet omkring egen praksis. 
 
På Ekeberg skole ble ombyggingen av SFO ferdig til skolestart høsten 2014, mens 
flerbrukshallen og to nye klasserom er beregnet ferdig til skolestart 2015. Skolen vil dermed 
fremstå som en fullverdig to-parallell skole. 
 

  

Visjon for Holmestrandskolen  
Holmestrandsskolen gir elevene et optimalt læringsutbytte i et trygt og inkluderende læringsmiljø. 
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8.1 ØKONOMISKE RESULTATER SKOLER 
Skoler Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Avvik 2013 
Skoler felles         
Utgifter 8 241 8 765 524 -72 
Inntekter -741 -677 64 884 
Netto driftsutgifter 7 500 8 088 588 812 
          
Botne skole         
Utgifter 24 422 22 943 -1 479 -741 
Inntekter -4 008 -2 710 1 298 932 
Netto driftsutgifter 20 414 20 233 -181 191 
          
Ekeberg skole         
Utgifter 29 697 28 596 -1 101 -225 
Inntekter -6 476 -3 832 2 644 1 000 
Netto driftsutgifter 23 221 24 764 1 543 775 
          
Gjøklep ungdomsskole og voksenoppl.         
Utgifter 37 521 33 732 -3 789 -2 708 
Inntekter -8 049 -2 492 5 557 4 218 
Netto driftsutgifter 29 472 31 240 1 768 1 510 
          
Kleiverud skole         
Utgifter 13 974 13 906 -68 -755 
Inntekter -2 942 -2 826 116 305 
Netto driftsutgifter 11 032 11 080 48 -450 
          
PPT         
Utgifter 3 297 3 100 -197 -235 
Inntekter 0 0 0 0 
Netto driftsutgifter 3 297 3 100 -197 -235 
          
Sum skoler         
Utgifter 117 152 111 042 -6 110 -4 736 
Inntekter -22 216 -12 537 9 679 7 339 
Netto driftsutgifter 94 936 98 505 3 569 2 603 

 
Programområdet skole hadde et samlet underforbruk på 3,1mill. kroner. Dette knytter seg 
hovedsakelig til: 
 

• Botne skole hadde et merforbruk på 180.000 som skyldes økt behov for styrket 
bemanning i forhold til elever med særskilte behov. 
 

• Kleiverud skole gikk i balanse. 
 

• Ekeberg skole hadde et mindreforbruk på vel 1,5 mill. kroner. Dette skyldes merinntekt 
på refusjon av sykepenger, refusjon fra Staten i forhold til hørselshemmede elever som 
ikke var budsjettert, merinntekt på SFO og refusjon for fosterhjemsplasserte elever. 
 

• Gjøklep skole hadde et mindreforbruk på vel 1,1 mill. kroner som i hovedsak skyldes 
bevisst sparing for å få kjøpt inn nødvendige elev-PC`er. Da dette innkjøpet ble dekket på 
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investeringsbudsjettet, ble de innsparte midlene ikke brukt. Noe av underforbruket 
skyldes også refusjoner fra andre kommuner til fosterhjemsplasserte elever. 

 

8.2 MÅL FOR PROGRAMOMRÅDET 
1. Holmestrandsskolen har felles standarder for læringsledelse og vurdering. 
2. Alle elever opplever et trygt og godt læringsmiljø. 
3. Elevene får tilpasset opplæring, og det er felles fokus på tidlig innsats i grunnleggende 

ferdigheter. 
4. Lærere har fokus på elevenes mestring og har positive forventninger til elevenes 

læringsutvikling. 
5. Under 10 % av elevene ligger på laveste nivå på nasjonale prøver på barnetrinnet (tre 

nivåer) og under 5 % av elevene ligger på laveste nivå på nasjonale prøver på 
ungdomstrinnet (fem nivåer). 

 

8.2.1 Måloppnåelse 
1. Felles overordnede standarder for læringsledelse og elevatferd er utarbeidet. Videre 

arbeid blir å implementere standardene på hver enkelt skole. Det er utarbeidet en felles 
plan med forpliktende tiltak for VFL (vurdering for læring) på alle nivåer for perioden 
2013 – 2017. Målet er en mest mulig ensartet vurderingspraksis i tråd med 
vurderingsforskriften og VFL. 
 

2. Resultatene for elevundersøkelsen på 7. og 10.trinn.viser at Holmestrand lykkes i å 
utvikle et trygt og godt læringsmiljø. På områdene faglig utfordringer, vurdering for 
læring, motivasjon, og mobbing skårer Holmestrand samme nivå eller bedre enn Vestfold 
fylke og nasjonalt. Spesielt må nevnes at ingen av elevene på 7. trinn svarer at de har 
opplevd mobbing 2 – 3 ganger i måneden eller oftere. Nasjonalt svarer 4,7 % av elevene 
at de har opplevd nettopp dette.  
 
Barnetrinnet gjennomfører i tillegg en felles trivselsundersøkelse på alle trinn to ganger i 
året. Barnetrinnet arbeider også med et program der vi utvikler en anerkjennende 
grunnholdning med fokus på elevenes styrker. Alle skolene arbeider også med ART, som 
er en systematisk trening på sosial kompetanse for grupper av elever. 
 

3. Siden skoleåret 2012-2013 har vi hatt som mål å flytte ressurser fra 
spesialundervisningen til tilpasset opplæring/tidlig innsats. Dette skoleåret bruker vi 6,4 
% mer av det samlede årsverket til tilpasset opplæring/tidlig innsats enn vi gjorde i 
2012 – 2013. Det betyr at vi har over fem flere årsverk som vi kan bruke på tilpasset 
undervisning til de elevene som trenger det. Vi har også fokus på fleksibel ressursbruk 
for å kunne sette inn tiltak for de elevene som trenger det. Skolene organiserer blant 
annet intensiv undervisning over en periode i form av lese- og matematikkurs. 
 

4. I den overordnede standarden for læringsledelse er det en tydelig forventning at læreren 
skal ha fokus på elevenes mestring og positive forventninger til elevenes læringsutbytte. 
Som eksempler kan nevnes: Lærerne i Holmestrand: varierer og tilpasser 
undervisningen, har konkrete mål for øktene og kommuniserer disse til elevene, 
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oppsummerer øktene og sjekker om målet er nådd, gir konstruktive tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger. Dette er krav som også ligger innbakt i vurdering for læring (VFL). 
 

5. Dette er et meget ambisiøst mål som ble utarbeidet høsten 2014. På denne korte tiden 
har vi nok ikke greid å nå dette målet. På høstens nasjonale prøver var ca. 30 % av 
elevene på 5.trinn på det laveste nivået i regning og lesing. På 8.trinn var 8,8 % på det 
laveste nivået i lesing og 10,3 % i regning. På 9. trinn var 5,1 % på det laveste nivået i 
lesing og 5,3 % i regning. Resultatet viser at utfordringene med å nå målet er størst på 
barnetrinnet. Som tiltak for å bedre resultatene i lesing, har alle barneskolene startet et 
arbeid med å gjøre seg erfaringer med den kommunale planen for lese- og 
læringsstrategier. Denne planen vil bli revidert før oppstart skoleåret 15/16 og 
videreutviklet med felles begynneropplæring i lesing og en felles metodikk for 
undervisning av elever med lesevansker. Ungdomstrinnet deltar i den skolebaserte 
kompetansehevingen UiU (ungdomstrinn i utvikling) – med fokus på lesing. Fem lærere 
tar videreutdanning i regning og en i naturfag dette skoleåret. 

 

8.3 NØKKELTALL 
Kostra-tallene viser at Holmestrand fortsatt har lavere driftsutgifter på skoleområdet enn 
gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner og i landet. Også sammenlignet med 
gjennomsnittet i Vestfold har Holmestrand over 3.000 kroner lavere utgifter per elev. 
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Holmestrand har tidligere skilt seg ut ved å ha store gruppestørrelser på ungdomstrinnet. I 2014 
er denne omtrent på nivå med de andre kommunegjennomsnittene. I barneskolen har 
Holmestrand noe større grupper enn de andre kommunene. 
 
Når det gjelder netto driftsutgifter til voksenopplæring har Holmestrand ligget stabilt på et til 
dels betydelig høyere nivå enn andre kommuner. I 2014 er utgiften betydelig redusert 
sammenlignet med 2013. 
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9 BARNEHAGER 
Programområdet omfatter: 
 

• Drift av kommunale barnehager fordelt på 3 virksomheter 
• Tilsyn av 5 kommunale og 9 private barnehager 
• Forvaltning av kommunale driftstilskudd til private barnehager 
• Tildeling av øremerkede språkmidler til minoritetsspråklige førskolebarn 
• Saksbehandling av spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder 

 
 

Barnehage Antall barn Barn under 3 år Barn over 3 år 
Gausetangen 38 14 24 
Knutseskogen 30 8 22 
Kleiverud 67 25 42 
Gullhaug 43 14 29 
Godaker 33 14 19 
Sum kommunale barnehager 211 75 136 
    
Private barnehager 326 107 219 
Sum  537 182 355 

 
 

9.1 ØKONOMISKE RESULTATER BARNEHAGER 
Barnehager Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Avvik 2013 
Gausetangen og Knutseskogen barnehager         
Utgifter 9 346 9 654 308 515 
Inntekter -2 452 -2 799 -347 -1 
Netto driftsutgifter 6 894 6 855 -39 514 
          
Godaker og Gullhaug barnehager         
Utgifter 10 732 10 228 -504 -169 
Inntekter -2 976 -2 630 346 380 
Netto driftsutgifter 7 756 7 598 -158 211 
          
Kleiverud barnehage         
Utgifter 9 444 8 752 -692 35 
Inntekter -2 871 -2 149 722 309 
Netto driftsutgifter 6 573 6 603 30 344 
          
Barnehage felles         
Utgifter 43 689 44 170 481 -4 501 
Inntekter -2 308 -958 1 350 2 397 
Netto driftsutgifter 41 381 43 212 1 831 -2 104 
          
Sum barnehager         
Utgifter 73 211 72 804 -407 -4 120 
Inntekter -10 607 -8 536 2 071 3 085 
Netto driftsutgifter 62 604 64 268 1 664 -1 035 
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Mindreforbruket på barnehager knytter seg til posten for overføring til private barnehager. 
Dette var et forventet mindreforbruk, siden overføringer til private barnehager er styrt av 
utgiftsnivået til offentlige barnehager, hvor det har vært en effektivisering de siste årene. 
 

9.2 MÅL FOR PROGRAMOMRÅDET 
• Holmestrand kommune har nok barnehageplasser for å møte forventet befolkningsvekst 
• Barnehagene i Holmestrand skaper et godt læringsmiljø som fremmer språk, gode 

sosiale ferdigheter og motivasjon til videre læring 
• Alle ansatte i barnehagene har høy kompetanse og bruker den aktivt i arbeidet med 

barna. 
 

9.2.1 Måloppnåelse programområdet barnehager 
• Ved hovedopptaket i 2014 tilbød kommunen plass til alle søkere med rett til plass (barn 

født før 31.08.13). I løpende opptak gjennom året har flere barn blitt tilbudt plass, både 
barn som har søkt etter hovedopptaket og barn som er født etter 31.08.13.  
 

• Antall barn på venteliste pr. 15.12.14 var 25 barn, 14 under 3 år og 11 over 3 år.  
 

• Ny 6 avdelings barnehage på Kleiverud ble bygget i 2014 og sto ferdig som planlagt 
1.1.2015. Det flyttet inn 101 barn i nye lyse og flotte lokaler som er innredet med mye 
nytt inventar og utstyr.  Barnehagen blir offisielt åpnet 09.04.2015. Hele byggeprosjektet 
vil være avsluttet innen 1.6.15.  
 

• Godaker barnehage ble lagt ned fra 31.12.14 og 33 barn ble overført til Kleiverud 
barnehage. 
 

• Det har blitt gjennomført tilsyn i kommunale og ikke-kommunale barnehager jf. 
tilsynsplan for 2013/ 2014. Ingen større avvik og merknader ble gitt. Det ble lagt frem en 
orienteringssak om tilsynet i OPOM og bystyret i februar 2015. 
 

• Barnehager som har minoritetsspråklige førskolebarn har etter søknad mottatt statlige 
øremerkede språkmidler. Minoritetsspråklige førskolebarn har deltatt i språkgrupper i 
barnehagene.  
 

• Det er gitt spesialpedagogisk hjelp i barnehager til barn som etter Opplæringsloven § 5-7 
er berettiget slik hjelp. Det er gitt spesialpedagogisk hjelp i både kommunale og ikke- 
kommunale barnehager.  
 

• Læringsmiljøet i barnehagene preges fortsatt av en anerkjennende grunnholdning med 
fokus på styrker kombinert med trening på sosial kompetanse (SmART oppvekst). Faglig 
veileder fra Re kommune har gjennom hele året fulgt opp barnehagene gjennom 
nettverksarbeid for pedagogiske ledere og fagarbeidere/ assistenter. Faglig veileder har i 
samarbeid med barnehagemyndigheten deltatt i felles styrermøter for å følge opp videre 
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ledelse av prosjektet i kommunale og ikke- kommunale barnehager.  
 

• Ny felles kompetansehevingsplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager har 
blitt utarbeidet. Planen er hjemlet i ny kompetansestrategi fra Utdanningsdirektoratet 
”Kompetanse for framtiden barnehagen 2014-2020”. Planen behandles politisk februar 
2015. 
 

• Det har blitt gjennomført kompetansehevingstiltak hjemlet i ny kompetansestrategi med 
spesielt fokus på pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon. 
Målgruppen har vært kommunale og ikke-kommunale barnehager bestående av 
pedagogiske ledere, fagarbeidere/ assistenter og styrergruppen.   
 
Barnehageansatte i kommunale og ikke- kommunale barnehager har deltatt i 
tverrfaglige temamøter som en videreføring av prosjektet «Barn i rusfamilier». 
 

• Barnehagene har deltatt i jevnlige møter med PPT og i tverrfaglig arbeid i SAMBUH 
(Samordnende tjenester for barn og unge i Holmestrand). 

 

9.3 NØKKELTALL 
Holmestrand har høy dekningsgrad av barnehageplasser i forhold til andre 
kommunegjennomsnitt. De siste tre årene har det vært en jevn økning. 
 

 
  
Grafen nedenfor viser korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage. Til tross 
for en relativt stor økning i utgiftene fra 2013 til 2014 ligger Holmestrand fortsatt lavere enn de 
andre gjennomsnittene i denne sammenligningen. 
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Økningen i totale utgifter fra 2013 til 2014 utgjør ca. 4 mill. kroner, og skyldes hovedsakelig de 
forhold som er vist i tabellen: 
 

Type utgift – økning i 1000 kr Beløp 

Lønn i faste og vakante stillinger, økning 4,7 %, lønnsoppgjør              867  
Pensjonsutgifter, økning           2 021  
Arbeidsgiveravgift av økte lønns- og pensjonsutgifter              497  
Husleie - paviljong              590  
Endringer funksjon 201, 211, 221         3 975  
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10 HELSE, SOSIAL OG OMSORG 
Følgende virksomheter hører til programområdet Helse, sosial og omsorg: 
 

Virksomhet 2012 2013 2014 
NAV    
Antall ansatte 10 10 11 
Antall årsverk 9,1 9,1 10,1 
    
Hjemmebasert omsorg    
Antall ansatte 94 93 94 
Antall årsverk 58,4 59,6 61,9 
    
Bo- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede    
Antall ansatte 91 96 100 
Antall årsverk 51,4 54 54,7 
    
Helse og oppvekst      
Antall ansatte 55 56 56 
Antall årsverk 39,7 40,9 40,5 
    
Heldøgns omsorg                   
Antall ansatte 174 168 171 
Antall årsverk 93,9 89,3 93,4 
    
Sum programområdet    
Antall ansatte 424 423 432 
Antall årsverk 252,4 252,9 260,5 
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10.1 ØKONOMISKE RESULTATER HELSE, SOSIAL OG OMSORG 
 

Helse, sosial og omsorg Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Avvik 2013 
HSO felles         
Utgifter 17 645 17 828 183 844 
Inntekter -2 765 -2 040 725 337 
Netto driftsutgifter 14 880 15 788 908 1 181 
          
NAV         
Utgifter 24 254 20 704 -3 550 -1 003 
Inntekter -5 214 -1 795 3 419 1 835 
Netto driftsutgifter 19 040 18 909 -131 832 
          
Hjemmebasert omsorg         
Utgifter 53 279 49 287 -3 992 -3 963 
Inntekter -15 638 -11 942 3 696 3 997 
Netto driftsutgifter 37 641 37 345 -296 34 
          
Bo- og aktivitetstilbud funksjonshemmede         
Utgifter 58 018 53 862 -4 156 -1 428 
Inntekter -10 331 -8 308 2 023 1 057 
Netto driftsutgifter 47 687 45 554 -2 133 -371 
          
Helse og oppvekst         
Utgifter 56 195 56 677 482 -4 060 
Inntekter -21 285 -21 331 -46 2 156 
Netto driftsutgifter 34 910 35 346 436 -1 904 
          
Heldøgns omsorg         
Utgifter 80 864 75 516 -5 348 -2 465 
Inntekter -17 197 -12 918 4 279 2 347 
Netto driftsutgifter 63 667 62 598 -1 069 -118 
          
Sum HSO         
Utgifter 290 255 273 874 -16 381 -12 075 
Inntekter -72 430 -58 334 14 096 11 729 
Netto driftsutgifter 217 825 215 540 -2 285 -346 

 
Heldøgns omsorg gikk i 2014 med et overforbruk på vel 1 mill. kroner. Overforbruket skyldes i 
hovedsak lønnsutgifter og er knyttet til overtid og ekstrahjelp.  Dette er i hovedsak utløst av en 
meget krevende drift i den somatiske delen av sykehjemmet både i forhold til uforutsigbar drift, 
og krav til kompetanse og ressurser som fortsatt øker i stor grad etter at samhandlingsreformen 
ble innført. 
 
Bo- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede hadde i 2014 et merforbruk på vel 2,1 mill. 
kroner. Dette ble det rapportert på gjennom året i kvartalsrapportene, og skyldes hovedsakelig 
nye ressurskrevende brukere og eksisterende brukere som fikk til dels betydelig økt 
omsorgsbehov. 
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10.2 MÅL FOR PROGRAMOMRÅDET 
10.2.1 Kommunen fremmer forebyggende aktivitet og folkehelse  

• Alle Folkehelsetiltakene er videreført.  
• Helsestasjon og jordmor foretar kartlegging av foreldre innfor temaene rus, psykisk 

helse og vold (AAS, TWEAK og EPDS). 
• Helsestasjon benytter kartleggingsskjema ASQ for å kvalitetssikre og utvikle tjenesten.  
• Tilbud om Psykologisk førstehjelp i 5. og 9. klasse. 
• Det er etablert grupper for alle 3. klassene med tema ”Gode vaner for god helse”, os som 

omhandler temaene barn, kosthold og fysisk aktivitet. Gruppene drives av helsesøster 
og skolefysioterapeut.  

• Arrangert treningsgruppe for ungdom på Puls med rekruttering via skolehelsetjenesten. 
• Grupper for barn av to hjem.  
• Aktuelle tjenester deltar i prosjekt ”Hverdagsrehabilitering”. 
• Det ble i 2014 startet opp et prosjekt i forhold til ernæring. Riktig ernæringsstatus er 

viktig for å forebygge fall og sykdom. 
• I 2014 er det startet opp med individuelle aktivitetsplaner for pasienter på 

sykehjemmet. 
• Omsorgssang er et prosjekt som er i gang på demensavdelingene. Pasienter og brukere 

blir aktivisert og deltar i sang og stell. 
• Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende demente er utvidet fra to til tre dager. 

 

10.2.2 Befolkningen får rett hjelp til rett tid 
• Fastlegene har utført 1 153 sykebesøk i 2014. 
• Ulike gruppetiltak og individrettet forebyggende arbeid bidrar til å rette på de 

utfordringer som kommer tilsyne i folkehelseprofilen. 
• Barneverntjenesten holder tidsfrister på meldinger og undersøkelser.  
• Tilpassede hjelpe- og omsorgstiltak iverksettes umiddelbart etter avsluttet undersøkelse 

så langt det er mulig. 
• Enslige mindreårige flyktninger opplever bistand i forhold til sine generelle utfordringer 

og individuelle behov. 
• Tjenestekontoret har økt inntakskoordinatorfunksjonen med 0,3 årsverk og 

saksbehandlerkapasiteten er tilpasset saksbehandling og oppfølging knyttet til 
samhandling, søknader og kartlegging.  

• En plass på skjermet avdeling er øremerket korttidsopphold for yngre demente 
 

10.2.3 Befolkningen opplever å få tjenestetilbud av god kvalitet 
• Det stimuleres og oppfordres til spesialistutdanning blant legene. 
• Kommunen samler inn data og følger opp kvaliteten i fastlegeordningen. 
• Det er etablert nettverksgruppe for barselkvinner i samarbeid med frivillige og 

barselgrupper på helsestasjonen 
• Lite klager på kvaliteten i tjenestetilbudet.  
• Service erklæringene er oppdatert på de fleste tjenester. 
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• Brukermedvirkning sikres ved faste samtaler (innkomst, evaluering og årssamtaler) 
sammen med pårørende hvis behov. 

• Det er faste møter med pårørende og beboerrepresentanter. 
 
Individuelle planer: 
 

Koordinering av individuelle planer Antall pr sept. 2014 
Helse og oppvekst 13 
Bo- aktivitetstilbud for funksjonshemmede 35 
Heldøgns omsorg 0 
Hjemmetjenester 1 
Psykisk helsetjeneste for voksne  13 

 

10.2.4 Mottakere av helse- og omsorgstjenester utnytter egne 
ressurser optimalt 

• Alle brukere, der det er mulig, involveres i å sette egne mål. 
• Fokus fra hjelp i hjemmet til hverdagsmestring. 
• Ansatte er bevisste og benytter velferdsteknologi for en enklere arbeidssituasjon for 

pleiepersonell og brukere med behov for tekniske hjelpemidler 
• Velferdsteknologi er implementert i tjenesteytingen.  

 

10.2.5 Vanskeligstilte på boligmarkedet skal få dekket sine boligbehov 
• Delprosjekt ”Organisering og koordinering av boligsosialt arbeid” er ferdigstilt og 

organiseringen er iverksatt.   
• Sikrer én dør inn i tjenesteapparatet; Nytt Boligutvalg er iverksatt, nært koblet til 

Tjenestekontorets funksjon. 
 

10.2.6 Kommunen har robuste fagmiljøer med tilstrekkelig kapasitet 
og ressurser 

• Det arbeides med utvikling og vedlikehold av metoder for intern samhandling rundt 
barn, unge og deres familier – ”Nye SAMBUH”. 

• 3 av kommunens ansatte har deltatt i Seprep-utdanning og 5 ansatte har deltatt på 
studiet ”Samhandlende ledelse til tjenester for utsatte barn og familier”. 

• Barneverntjenesten er styrket og har alle stillingene besatt.  
• Tiltak enslige mindreårige flyktninger har i 2014 avsluttet kompetanseheving innenfor 

Traumebevisst omsorg i regi av RVTS Sør.  
• Tjenestekontoret er styrket ved rekruttering av inntakskoordinator med 

samhandlingskompetanse fra Sykehuset i Vestfold  
• Deltar i ferdighetstrening ved undervisningssykehjemmet i Sandefjord 
• Deltatt i prosjekt som strømlinjeformer behandling og pasientflyt – ” standardiserte 

behandlingslinjer”. 
• Deltar i nettverk for ressurssykepleiere. (lindrende/palliativ og kreftomsorg). 
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10.2.7 Kommunen fremmer nyskapning og har hensiktsmessig 
samarbeid med både interne og eksterne aktører 

• Helsestasjonen er med på et forskningsprosjekt over 2 år for et bildebasert 
kostholdsverktøy som kan ha innvirkning barns kosthold og foreldreholdninger.  

• Kommunen bosetter flyktninger – enslige mindreårige flyktninger spesielt. Deltar også i 
interkommunalt samarbeid rundt mindreårige flyktninger i Vestfold. 

• Ved enkeltutfordringer deltar aktuelle samarbeidspartnere etter behov.  
• Tilbud om GPS  

 

10.3 NØKKELTALL 
Utgifter til pleie- og omsorgstjenester har hatt en relativt stor økning fra 2013 til 2014, og som 
skyldes i hovedsak økende ressurskrevende tjenester. Holmestrand har gått fra å ligge på nivå 
med de andre kommunegjennomsnittene i 2013, til å ligge over i 2014. Spesielt sammenlignet 
med gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner og i Vestfold, ligger Holmestrand på et høyere 
utgiftsnivå. 
 

 
 
Samtidig har andelen årsverk med fagutdanning gått noe ned siden 2013, og ligger nå lavere enn 
i sammenlignbare kommuner og i landet for øvrig. 
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Holmestrand har hatt en nedgang i antall mottakere av hjemmetjenester i de eldste 
aldersgruppene, og ligger under de øvrige kommunesnittene. 
 
I aldersgruppen 0-66 år er det en marginal økning og der ligger Holmestrand omtrent på nivå 
med andre kommuner. 
 

 
 
 
Etter en økning i døgnprisen fra 2012 til 2013, er det bare en marginal økning i 2014. 
Holmestrand ligger på dette nøkkeltallet en del lavere enn spesielt gjennomsnittet i 
sammenlignbare kommuner og Vestfold.  
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Holmestrand har en stabil andel sosialhjelpsmottakere, som ikke skiller seg vesentlig fra 
landsgjennomsnittet. Det foreligger p.t. ikke tall i kostra for gjennomsnittet i sammenlignbare 
kommuner og Vestfold. 
 
Også når det gjelder antall årsverk ligger Holmestrand omtrent på nivå med de øvrige 
kommunene. 
 

 
 
Holmestrand ligger lavt både når det gjelder utgifter per barn i barnevernet (her foreligger ikke 
tall for sammenlignbare kommuner og Vestfold) og når det gjelder utgifter per innbygger i 
aldersgruppen 0-17 år. 
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Dette er spesielt interessant med tanke på at det i Holmestrand er en betydelig høyere andel 
innbyggere i målgruppen som har tiltak, jfr. grafen nedenfor. Heller ikke her foreligger det tall 
for sammenlignbare kommuner og Vestfold. 
 

 
 
Fordelingen av utgifter er relativt lik i kommunene. Barn som er plassert=barn som bor utenfor 
sin opprinnelige familie, og barn som ikke er plassert=barn som bor i sin opprinnelige familie. 
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10.4 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 
Holmestrand kommune gjennomførte sitt siste hele år i Boligsosialt utviklingsprogram i 2014.  
Det har, også dette året, vært lagt ned en formidabel innsats fra flere virksomheter med 
gjennomføring og avslutning av ulike delprosjekter for å styrke kommunens tverrfaglige bolig- 
og tjenestetilbud og sikre bostedsløse og vanskeligstilte innbyggere en trygg og tilpasset bolig. 
Året ble avsluttet med oppstart av rullering av Boligsosial Handlingsplan 2011 – 2014. 
 
Organisering og koordinering av boligsosialt arbeid, boligsosiale tjenester og helse- og 
omsorgstjenester 
Fra 2013 til 2014 ble det implementert en ny struktur for å sikre tverrfaglig samhandling internt 
i organisasjonen og med aktuelle eksterne aktører. Blant annet ble det opprettet et nytt 
tverrfaglig Boligutvalg med forbedrede rutiner for boligtildeling, støtte og oppfølging i bolig til 
vanskeligstilte. Prosjektet ble evaluert gjennom høsthalvåret 2014 for å sikre forankring av ny 
struktur før endringene blir presentert i sin helhet. Delprosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 
2014/2015 og har blitt ledet fra virksomhet Helse og oppvekst. 
 
Forebygging og bekjempelse av bostedsløshet  
Delprosjektet, som ble avsluttet medio 2014, har vært ledet fra NAV. Prosjektet som helhet har 
bestått av tre hovedtiltak for å bekjempe og forebygge bostedsløshet i Holmestrand kommune. 
Det tredje hovedtiltaket «fra leie til eie» ble gjennomført fra 2013-2014.  Her bisto NAV 
husstander i kommunalt disponerte boliger med eieretablering for å frigjøre boliger til 
vanskeligstilte. Sluttrapporten ble behandlet i Bystyret 16.12.2014, sak 095/14. 
 
Fra medio 2014 ble det etablert en boligkoordinatorfunksjon i NAV som skal fokuseres spesielt 
på å forhindre bostedsløshet hos personer med rus- og/eller psykiatrirelaterte utfordringer. 
Kommunen har erfart at personer med slike utfordringer har store problemer med å skaffe seg 
egnet bolig gjennom etablerte ordninger, og at det derfor var behov for en boligkoordinator med 
et spesielt oppfølgingsansvar rettet mot boligetablering og tjenestekoordinering for denne 
gruppen. Fylkesmannen i Vestfold støttet kommunens etablering av funksjonen Bolig-
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koordinator med kr. 560 000,- i 2014. Det ble informert om opprettelsen i Bystyret 16.12.2014, 
sak 095/14. 
 
Boliger til personer med funksjonshemming  
Delprosjektet skal bidra til at personer med utviklingshemming og personer med 
utviklingsforstyrrelser i kommunen får et bolig- og tjenestetilbud som fremmer selvstendighet 
og selvbestemmelse. Etter en gjennomgang av alle bofellesskapene ble det fattet vedtak i 
Bystyret 17.6.2014 (sak029/14)om at Holmestrand kommune skulle arbeide med å avvikle Øvre 
Gausen- og Fosskollen bofellesskap parallelt med at det etableres et nytt kommunalt 
bofellesskap for de aktuelle beboere. Arbeid med planlegging og etablering av prosjektet for 
bygging av et bofellesskap med 8 leiligheter, fellesareal og nødvendige basearealer pågikk 
gjennom høsthalvåret 2014.  
 
Egnede boliger til personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser 
Virksomhet Hjemmebasert omsorg, ved Psykisk helsetjeneste for voksne, har gjennomført et 
forprosjekt fra 2013 til 2014 for å avdekke boligbehov hos personer med psykisk lidelser 
og/eller ruslidelser i kommunen. Forslag til tiltak for at boligmassen blir bedre tilpasset 
målgruppens behov ble lagt frem for Bystyret i juni 2014, og besto av tre hovedtiltak. Det ble 
prioritert å igangsette et prosjekt for å utrede muligheter og kostnader med etablering av 
lavterskel bo tilbud. Etablering av 3 lavterskel boligtilbud til spesielt vanskeligstilte ble 
behandlet og vedtatt i Bystyret 16.12.2014, sak 094/14. 
 

10.5 SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE OG KOMMUNAL SEKTOR 
En oppsummerende orienteringssak fra idédugnaden på arrangementet ”Å løfte i felleskap” i 
2013 ble behandlet i Bystyret høsten 2014 (sak 031/14). Det ble besluttet at ”Å løfte i 
fellesskap” skulle arrangeres som en samarbeidsplattform mellom frivillig og kommunal sektor 
årlig, og at det skulle utarbeides interne kommunale rutiner for samhandling med frivillig sektor 
slik at kommunens tilgjengelighet ble bedret. ”Å løfte i fellesskap 2014” ble arrangert i oktober. 
 

10.6 VELFERDSTEKNOLOGI 
Det ble informert om status på innføring av velferdsteknologi i Holmestrand kommune i 
Bystyret 16.12.2014 (sak 096/14). 
 
Digitalt natt-tilsyn 
Kommunen gjennomførte i samarbeid med teknologiutvikleren Arena Helseinnovasjon 
pilotprosjektet Digitalt natt-tilsyn fra 2013-2014. Pilotprosjektet ble følgeforsket og gikk ut på å 
teste ut digitale trygghetspakker på Holmestrand sykehjem nattestid. Pilotprosjektet ble 
gjennomført i rammen av et nettverk der kommunene Risør, Lier, Nore og Uvdal, Kongsberg og 
Holmestrand samt teknologileverandørene og forskere inngikk. Digitalt natt-tilsyn gikk over i en 
driftsfase fra mai 2014. 
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Digitalt tilsyn 
Prosjekt Digitalt tilsyn startet opp medio 2014 etter samme modell som Digitalt natt-tilsyn, i et 
nettverk med andre kommuner, teknologileverandører og forskere. Teknologien som omfatter 
digitalt alarmanlegg og GPS knyttet til leveranser av heldøgnsomsorg ble installert tidlig på 
høsten, før opplæring av medarbeidere ble startet i oktober. Utprøving av teknologien startet 
opp i midten av desember 2014. 
  
Mobil omsorg 
Mobil Omsorg er en applikasjon fra Visma som gir en bærbar utgave av hovedessensen av 
pasientjournalen i Profil. Løsningen ble anskaffet i 2014 og skal gi personell i hjemmetjenesten 
tilgang til viktig pasientinformasjon som persondata, medisiner, diagnoser, IPLOS-data, 
kontaktpersoner m.m. på nettbrett (iPad). Innføres 1.2.2015. 
 
Nettbrett i hverdagsrehabilitering 
I 2014 ble det tatt i bruk nettbrett (iPad) i forbindelse med et hverdagsrehabiliteringsprosjekt til 
en gruppe personer med psykisk utviklingshemming. Nettbrettene bidrar med muligheter for 
kommunikasjon via blant annet e-post og skype- samtaler med pårørende og utvalgte 
ressurspersoner. 
 
Nettverk for velferdsteknologi i Vestfold 
I 2014 ble det opprettet et nettverk for velferdsteknologi i Vestfold. Alle kommunene, Høgskolen 
i Buskerud og Vestfold og Fylkesmannen i Vestfold ble invitert til å delta. Det ble gjennomført 
møter i september og november. 
 

10.7 SYKEHJEM 
Holmestrand sykehjem har fire avdelinger. I 2014 var det totalt 55 plasser, hvor 22 plasser er for 
demente fordelt på 2 avdelinger. En plass er forbeholdt kortidsopphold for yngre demente.  
Resten er plasser i den somatiske delen av sykehjemmet, hvor 4-5 er forbeholdt korttidsplasser.  
 
Samhandlingsreformen gir kommunen fortsatt økende utfordringer, spesielt kan nevnes at vi i 
2014 merket at pasientene skrives ut fra sykehuset raskere enn før og har mer komplekse 
pasientforløp. Det ble derfor i siste halvdel av 2014, besluttet å etablere to senger øremerket til 
utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. I tillegg var det behov for å øremerke en korttidsplass 
til yngre demente ved skjermet avdeling, og dette ble etablert fra august 2014.  
  
Også kjøkkenet på sykehjemmet merker endringer i forhold til kosthold og krav til ulike dietter.  
Det er gjennomført kompetansehevende tiltak for å imøtekomme endrede krav i forhold til 
kosthold og ernæring.  
 
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente ble opprettet i 2012 med fem plasser, med 
åpningstid to ganger per uke. I 2014 ble tilbudet utvidet med en ekstra dag fra august og gir nå 
tilbud til fem brukere tre dager per uke. Kommunen har fått tilskuddsmidler til deler av driften. 
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10.8 OMSORGSBOLIGER MED BEMANNING 
Holmestrand kommune har 46 boliger for eldre og 29 boliger for utviklingshemmede. 
 
Også i omsorgsboligene merker man konsekvenser av samfunnsutviklingen og innføring av 
samhandlingsreformen. Det er en stor del av beboerne som er demente og svært 
hjelpetrengende.  Dette stiller stadig større krav til personalet i forhold til kompetanse og 
ressurser. I 2014 ble det omdisponert midler, som ble brukt til å utvide sykepleierressursene i 
omsorgsboligene for eldre. 
 

Botilbud for funksjonshemmede 2011 2012 2013 2014 
Antall beboer – fem tjenestesteder 29 29 29 29 
Kjøp av tjenester 3 3 3 4 

 
Planlagt utbygging av garasjeanlegg og boder ved Roveveien 17 er utsatt til 2015.  
 

Avlastning 2011 2012 2013 2014 
Privat avlastning  16 16 13 8 
Avlastning i institusjon – Fosskollen og Skauvn 3 4 4 3 
Kjøp av tjenester 0 0 2 4 

 
Avlastningstilbudet til en bruker er flyttet fra Fosskollen til leide lokaler ved Skauvn 6 på 
Kirkevoll, hvor Re kommune driver et avlastningssenter. Tilbudet driftes av Holmestrand 
kommune. Øvrig avlastningstilbud ved Fosskollen flyttes til Skauvn i løpet av februar 2015. 
 

10.9 ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER 
 

Aktivisering og arbeid 2011 2012 2013 2014 
Aktivitetssenteret i Våleveien - antall brukere   7 8 8 7 
Seniortilbud (dagtilbud) ved 7- tallet - antall brukere 6 7 7 7 
Støttekontakt 42 42 42 43 
«Aktiv fritid for alle», svømmegruppe 4 4 4 4 
«Aktiv fritid for alle» etter skole tid tilbud 6 6 4 4 
Varig tilrettelagt arbeidsplasser  26 25 25 25 

 
Aktivitetstilbudet for funksjonshemmede flyttet i desember fra leide lokaler ved Våleveien 
produkter/Veksthuset – kreativ kompetanse, til nye lokaler på ca. 250 m².  De nye lokalene 
ligger også i Våleveien.  
 
Etter-skole-tid-tilbudet er vurdert og videreføres i lokaler ved Gjøklep ungdomsskole i regi av 
Bo- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede. Tjenesten er hjemlet som støttekontakt og /eller 
avlastningstjeneste og innvilges etter søknad til Tjenestekontoret. En plass selges til Re 
kommune. Tilbudet er åpent fem dager per uke og holder stengt i skolenes ferier.  
 
Kommunen har deltatt i KS-prosjektet «Støttekontaktprosjektet» som avsluttes i 2015. 
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10.10 HJEMMETJENESTER 
Psykisk helse 
Det ble i 2014 foretatt vurdering av boligbehov for personer med psykiske lidelser og/eller 
ruslidelser som ble presentert i fagutvalget og bystyret. Med bakgrunn i det som fremkom i 
saken er det jobbet frem forslag på etablering av lavterskel bo-tilbud. Det er besluttet å etablere 
tre småhus på to tomter.  
 
Arbeidet med å tilrettelegge for drift av brukerstyrt aktivitetssenter for pasienter med psykiske 
lidelser på Krana er videreført i 2014. Det samme gjelder Møtestedet for rusavhengige og 
oppfølging av Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).  Avtalen med Sykehuset i Vestfold 
angående utlevering av LAR-medikamenter er reforhandlet.   
 
Det er i løpet av 2014 gjennomført oppsøkende arbeid i rusmiljøet i Holmestrand. Arbeidet har 
hatt fokus på råd, veiledning og praktisk bistand til brukere som ikke nyttiggjør seg de ordinære 
helse- og omsorgtjenestene.  
Holmestrand kommune har videreført  prosjektsamarbeidet i forhold til VIPS, Nordre Vestfold 
(Vestfold individuell jobb-støtte). Dette er et samarbeid med NAV og de distriktspsykiatriske 
sentrene RUPO og PUT. Målgruppen for prosjektet er pasienter i et behandlingsforløp med rus 
og/eller psykisk helseproblematikk, som har ønske om å komme raskt ut i jobb.  
 
Holmestrand kommune er også med i et interkommunalt prosjekt sammen med Andebu, Horten, 
Lardal og Re; «Sammen om kvalitet - Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid». 
Målet med prosjektet er en gradvis kapasitetsvekst innenfor rus- og psykisk helsetjeneste 
gjennom mer treffsikre tjenester av høy kvalitet.  Det er utarbeidet en felles behandlingslinje i 
prosjektet som skal bidra til at obligatoriske aktiviteter blir ivaretatt hver måned.  Sammen med 
de andre kommunene i det overnevnte prosjektet, deltar Holmestrand kommune også i 
læringsnettverket «Gode pasientforløp for brukere med psykiske problemer og / eller 
rusproblemer» i regi av KS.  
 
Kjærsenteret 
Det er gjennomført en intern gjennomgang av Kjærsenteret i 2014, og som viste at senteret 
hadde økt sine aktiviteter og omsetning etter tilførsel av 0,7 årsverk i 2010. Det ble besluttet å 
opprettholde kommunal drift ved senteret og å gjennomføre en ytterligere gjennomgang av 
tjenesten for å vurdere om det er mulig å øke inntektene og redusere kostnader.  
 
Hjemmetjenesten 
Det ble i 2014 gjennomført en ekstern gjennomgang av hjemmetjenesten. RO (Ressurssenteret 
for omstilling) foretok en ressurs- og strukturanalyse, og resultatene ble presentert i en rapport 
fra RO i slutten av desember. Rapporten vil danne grunnlag for videre arbeid i 2015.  
 
Det ble i fjor også satt i gang et prosjekt for å legge til rette for innføring av 
hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten. Det er tilført 0,5 årsverk ergoterapiressurs og dannet 
en prosjektgruppe og styringsgruppe som har jobbet med å utvikle en modell for 
hverdagsrehabilitering som er tilpasset forholdene i Holmestrand. Ansatte og tillitsvalgte har 
vært på konferanse og det er også avholdt en inspirasjonsdag for helsepersonell i HSO over 
samme tema.  
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Kommunen har opprettholdt 0,5 årsverk som kreftkoordinator. Denne stillingen delfinansieres 
med midler fra Kreftforeningen, og bidrar til god kvalitet på kreftomsorgen i kommunen, og har 
også bidratt til å forhindre sykehusinnleggelser.  
 
Kommunen har fortsatt samarbeidet om Interkommunalt ferdighetssenter. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Høgskolen i 
Vestfold, Holmestrand, Horten, Tjøme og Nøtterøy kommuner. Prosjektet gir helsepersonell 
muligheter til å trene på praktiske prosedyrer og observasjoner av pasienter med subakutt og 
akutt funksjonssvikt. Prosjektet har bidratt til kompetanseheving av helsepersonell og økt 
pasientsikkerheten.  
 

10.11 FOLKEHELSE 
Holmestrand kommune prioriterer midler til helsefremmende og forebyggende tiltak, noe som 
gjør det mulig å fortsette prosjekter for fysisk aktivitet blant unge, eldre og funksjonshemmede.   
I tillegg til faste tiltak, samarbeider folkehelsekoordinator med frivilligheten, gir folkehelse-
opplysning og har ansvar for administrative oppgaver rundt søknad om prosjektmidler, 
rapporteringer og annet.  
 
Holmestrand kommune gjennomførte i 2013 en «Ungdataundersøkelse». Hovedmålet med 
undersøkelsen var å gi kunnskapsgrunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til 
folkehelse og forebyggende arbeid overfor barn og ungdom. Funnene fra 2013 lå til grunn for 
tiltak og aktivitet i 2014. 
 
Holmestrand Kommune har i 2014 opprettet en arbeidsgruppe - «Ung i Holmestrand» - som er 
forankret i «God oppvekst i Holmestrand». Arbeidsgruppen består av relevante fagpersoner, 
representanter fra elevråd ved Gjøklep ungdomsskole og kommunens ungdomsråd.  Gruppen 
har arrangert konferansen «Ung i Holmestrand» for både elever, foresatte og lærere, med to fulle 
saler i Biorama. Elevene hadde stor innflytelse og var svært medvirkende både i planlegging og 
gjennomføring av konferansen. 
 
Videre har funnene resultert i gjennomføring av «Verdenscafé» for 10. trinn, hvor 36 
representanter fra 10. klassene var deltakere. Tema og spørsmål var på forhånd utarbeidet av 
arbeidsgruppen og ungdommen var aktiv i utforming av oppgavene. Resultatet ble konkrete 
tilbakemeldinger som blir benyttet i framtidige tiltak. 
 
Alle tjenester har fokus på kompetanseutvikling på utøvernivå – med tidlig intervensjon som 
overordnet perspektiv.  Kompetansehevingen er gjennomført på tvers av tjenester og retter seg 
spesielt mot å komme tidlig inn ved skjevutvikling. Ansattes behov for økt kompetanse knytter 
seg til endrede behov innen gruppen barn, unge og deres foreldre. Alvorlige tilstander rammer 
stadig flere av kommunens brukere; mennesker som utsettes for vold, familiekonflikter, 
utfordringer rundt rusmisbruk, strev ved manglende psykisk helse, alvorlig sykdom og 
selvmordsfare. 
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10.12 SAMFUNNSMEDISIN OG ALLMENNLEGETJENESTEN 
Kommuneoverlegen representerer kommunen, både i enkeltsaker mellom HF og kommunal 
helse- og omsorgstjeneste, og mer overordnet i utredningsarbeid f. eks. knyttet til felles legevakt. 
Jernbaneutbyggingen med mer, gir fortsatt utfordrende oppgaver.  
 
Produksjonstall for fastlegene i Holmestrand kommune viser det kurative pasientrettede 
arbeidet legene utretter fra kontoret, ved sykebesøk og på ulike samhandlingsarenaer. I tillegg 
kommer det offentlige legearbeidet ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og sykehjem, legevakt 
og turnuslege i 100 % stilling. 
 

År Konsultasjoner Sykebesøk Pasientkontakt  
v/ fremmøte 

Pasientkontakt 
v/brev, telefon o.l. 

Tverrfaglige 
møter 

2013 38.182 985 13.435 16.548 540 
2014 38.684 1.153 19.963 14.212 556 

 
Som det fremkommer er helsetjenesteproduksjonen i fastlegeordningen stor.   
 

10.13 HELSESØSTER-, JORDMOR- OG SKOLEHELSETJENESTE 
Aktivitet 2012 2013 2014 
Fødsler 114 94 116 
Konsultasjoner på helsestasjon - barn 0-4 år 2423 2601 3254 
Konsultasjoner i skolehelsetjenesten 1820 1931 2169 
Konsultasjoner i ungdomshelsestasjon 255 257 252 
Konsultasjoner smittevern 152 51 78 
Konsultasjoner hos jordmor 314 348 401 

 
Det er økende aktivitet i helsesøster- og jordmortjenesten. Det er flere forklaringer på dette; 
tidlig avdekking av utfordringer og oppfølging av disse, samt at mange strever med store og 
sammensatte problemstillinger som krever mye oppfølging.   
  
Bruk av kartleggingsverktøy er etablert i helsestasjonen og hos jordmor. Verktøyene bidrar til å 
kartlegge foreldrene i forhold til nedstemthet, alkoholbruk og vold i nære relasjoner.  
 
Skolehelsetjenesten følger veileder for høyde- og vektmålinger og retningslinjer for forebygging 
og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge i primærhelsetjenesten.  
 
Skolehelsetjeneste er samarbeid mellom flere aktører. Skolehelsetjenesten har grupper for alle 
3. klassene med tema «Gode vaner for god helse» som omhandler temaene barn, kosthold og 
fysisk aktivitet. Det ble også etablert et samarbeid med treningssenter om tilbud til overvektig 
ungdom. Tilbudene gis av helsesøster sammen med skolefysioterapeut. Målet er å gi tilbud som 
er folkehelserettet, med tiltak som er primærforebyggende 
 
Psykisk helsetjeneste for barn og unge samarbeider fast med skolehelsetjenesten. Det er 
gjennomført to forløp med samtalegruppe for barn som har skilte foreldre og derav to hjem. Det 
er innført bruk av «Psykologisk førstehjelp» som verktøy for barn og unge, hvor det også er gitt 
undervisning om metoden for alle elever på 9. trinn. Videre har tjenestene gitt undervisning for 
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assistenter på Gjøklep ungdomsskole og gjennomført gruppeforløp på en barneskole i forhold til 
vanskelig klassemiljø. Tjenestene bruker også en betydelig ressurs på deltakelse i SAMBUH-
samarbeidet med alle skolene og barnehagene i kommunen. 
 

10.14 FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN 
Tjenesten består av kommunalt ansatte fysioterapeuter i 2,2 årsverk og ergoterapeut i 0,5 
årsverk som gir tilbud til alle aldersgrupper. Behovet for fysio- og ergoterapitjenester er stadig 
økende, spesielt knyttet til praksisen med rask utskrivning fra sykehus. Dette er krevende i 
forhold til behov for tett oppfølging, kort varsel og ofte behov for ulike hjelpemidler.   
    
I tillegg til konsultasjoner og faste behandlinger utfører fysioterapeutene arbeid rundt 
brukergrupper med særskilte behov i ansvarsgrupper, koordinering av individuelle planer og 
arbeid i hjemmet, omsorgs- og avlastningsbolig eller barnehage ved tilrettelegging av miljø, 
søknader og utprøving av personlige hjelpemidler som søkes via NAV.  Det blir gitt behandling 
av inneliggende pasienter i sykehjem på korttids- og rehabiliteringsplasser. Fysioterapeut deltar 
i ansvarsgrupper, ved planlegging og tilrettelegging av bolig før pasientens hjemreise, og søknad 
og utprøving av personlige hjelpemidler ved behov. 
 
Ergoterapitjenesten består av 0,5 årsverk som primært gir tilbud til hjemmeboende pasienter og 
brukere. Her er den økte aktiviteten betydelig. 
 

Ergoterapeut – 50 %  2011 2012 2013 2014 
Antall nye henvisninger om kartlegging  238 287 449 
Antall aktive brukere registrert i NAV 994 890 919 1 107 
Antall utleverte hjelpemidler  2 254 1 668 2 012 2 397 

 
Hjelpemiddelhåndtering i 3K ivaretas av 2,7 årsverk hjelpemiddelmontør på 3K-lageret. Det ble 
formidlet til sammen 6 539 enheter til og fra NAV Hjelpemiddelsentral i Vestfold i 2014. 
Tjenesten ble i løpet av 2014 tilført 0,3 årsverk fra vaktmestertjenesten. 
 
Søknadsprosesser rundt hjelpemidler ivaretas av fysio- og ergoterapitjenestene i  hver 
kommune. 

Kommune Antall brukere Nye brukere Antall utlevert Antall innlevert 

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Holmestrand 919 1 107 88 88 2 012 2 397 1 098 951 
Hof 320 371 24 30 421 462 352 297 
Re 798 952 73 62 1 534 1 644 923 788 
Sum 2 037 2 430 185 180 3 967 4 503 2 373 2 036 

 
I tillegg effektueres utlån av kommunens hjelpemidler fra eget lokalt lager; senger, hjelpemidler 
til stell og hygiene, forflytning osv. Dette handler primært om hjelpemidler til pasienter som 
skrives ut fra sykehus, ofte på svært kort varsel, og med behov for rask iverksetting av tiltak. 
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Hjelpemiddelhåndtering – lokalt lager  
 

2011 2012 2013 2014 

Antall korttidsutlån 450 678 778 917 
Antall serviceoppdrag 844 922 1 026 1 425 

 

10.15 BARNEVERNTJENESTER 
Det var en liten reduksjon i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i 2014. 
Tendensen med mer krevende og komplekse saker holder seg, - barn og unge utsettes for vold i 
nære relasjoner, mistanke om alvorlig krenkelser og omfattende omsorgssvikt. Sakene er 
sammensatte og krever ofte samspill mellom nivåer og med andre kommunale tjenester. 
 

Nøkkeltall for barneverntjenesten 2011 2012 2013 2014 
Antall nye meldinger 143 128 138 132 
Antall nye undersøkelsessaker 97 109 105 95 
Antall hjelpetiltak  64 74 80 79 
Antall barn under omsorg 12 14 16 22 
Antall barn i fosterhjem 20 22 27 33 
Institusjonsplassering (barn) 0 3 3 1 
Institusjonsplassering (ungdom) 2 4 4 0 
Antall tilsynsbarn 36 34 33 31 
Henvendelse via barnevernvakt 0 96 45 57 

 
Holmestrand kommune er tilført statlige midler til styrking av kommunalt barnevern i perioden 
2011-2013. Styrkingen er gjort permanent fra 2014, og er benyttet til nye stillinger og 
kompetansehevende tiltak. Med økning av saksbehandlerkapasitet mener barneverntjenesten at 
undersøkelser gjøres grundigere og har fått høyere kvalitet. Videre oppleves bedret kontinuitet i 
oppfølgingen av barn og foreldre som hjelpetiltak. 
 
Tiltak for enslige mindreårige flyktninger 
I statsbudsjettet for 2014 ble refusjonsordningen for utgifter knyttet til bo - og omsorgstiltak 
redusert fra 100 % til 80 %. Strukturen på tilbudet til ungdommene ble endret fra 1.9.14 til 
oppfølging i bofellesskap, utflytting og oppfølging på hybler.   
 

10.16 SOSIALE TJENESTER 
Brukere med økonomisk stønad 
I budsjett 2014 var det lagt til grunn et måltall på 85 brukere med utbetaling av økonomisk 
sosialhjelp per måned. Årsgjennomsnittet ble 89 brukere per måned. Dette er i snitt 9 flere per 
måned enn i 2013, men samme antall som i 2012. Samlet for 2014 var det til sammen 283 
husstander som mottok økonomisk stønad i kortere eller lengre tid. Totalt ble det utbetalt i 
overkant av 10 mill. kroner. 
 
Flyktninger 
Bystyrevedtak og avtale med IMDI var å bosette 8 flyktninger i 2014, og kommunen har bosatt 
dette antallet spredt ut over året fra januar til desember. I snitt har det vært 14 deltakere i 
introduksjonsprogram per måned.  
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Kvalifiseringsprogram 
Det har i 2014 i snitt vært tre deltakere per måned i kvalifiseringsprogrammet. Dette er en 
nedgang fra 6,5 deltakere i snitt i 2013. Målet er å ha 10 deltakere i snitt.  
  
Gjeldsrådgivning 
Gjeldsrådgiver har i 2014 bistått ca. 100 personer med alt fra bistand til å få oversikt over egen 
gjeld/økonomi, dialog og forhandling med kreditorene, utarbeidelse av budsjett og 
betalingsplaner til søknad om gjeldsordning. 
 
Bolig 
Boligutvalget har i 2014 behandlet 78 søknader om kommunal bolig, hvorav 6 søknader dreide 
seg om bytte av kommunal bolig. Inkludert de 6 fikk 63 husstander i 2014 tildelt kommunalt 
disponert utleiebolig. 
 
Kommunens tilsagnsramme for startlån er økt fra 1 mill. kroner i 2010 til 10 mill. kroner i 2011 
og 20. mill. kroner i 2012, og fra 2013 er rammen på 30 mill. kroner per år. I 2014 er det utbetalt 
23,5 mill. kroner i startlån fordelt på 28 saker. Gjennomsnittlig lån er på 840.000 kroner.  
 
I tillegg er det ni som har mottatt tilskudd til etablering med i snitt 200.000 kroner per sak. I 
tillegg til de 28 lånesakene, er det ytt tilskudd til tilpasning til fire søkere med totalt i overkant 
av 0,5 mill. kroner. 
 
I 2014 var det i gjennomsnitt 257 husstander per måned som mottok statlig bostøtte. Antallet 
som mottar statlig bostøtte har vært synkende fra 2011, hvor det var i snitt 306 husstander per 
måned. 
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11 TEKNISKE TJENESTER 
Tjenesteområdet omfatter tjenester som: 
 

• Administrering av vannforsyningskontrakten med VIV. 
• Effektiv distribusjon av nok vann og godt vann til kommunens abonnenter. 
• Sikker vannforsyning i henhold til myndighetenes krav. 
• Vedlikehold og pålitelig drift av avløpsnettet i henhold til myndighetenes krav. 
• Pålitelig drift & vedlikehold av kommunens avløpsrenseanlegg. 
• Forhindre forurensende utslipp til resipienter i kommunen. 

 

11.1 ØKONOMISKE RESULTATER TEKNISK 
 

Teknisk Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Avvik 2013 
Virksomhet plan og bygg         
Utgifter 13 087 7 357 -5 730 -779 
Inntekter -9 236 -3 588 5 648 2 427 
Netto driftsutgifter 3 851 3 769 -82 1 648 
          
Kommunalteknikk         
Utgifter 92 476 88 957 -3 519 -2 336 
Inntekter -52 450 -48 018 4 432 3 922 
Netto driftsutgifter 40 026 40 939 913 1 586 
          
Sum Teknisk         
Utgifter 105 563 96 314 -9 249 -3 115 
Inntekter -61 686 -51 606 10 080 6 349 
Netto driftsutgifter 43 877 44 708 831 3 234 
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11.2 NØKKELTALL 

 
 
Holmestrand hadde i 2014 vesentlig lavere gebyr enn i 2013. Det er nedgang på alle de tre 
områdene, men spesielt årsgebyret for avløpstjenesten er redusert. Holmestrand ligger nå lavere 
enn alle de andre kommunegjennomsnittene. 
 

  
Holmestrand ligger lavt på utgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, selv om 
utgiftsnivået er noe økt fra 2012 til 2013. Utgiftsnivået er marginalt lavere i 2014 sammenlignet 
med 2013. Kommunen har bevisst gått inn for å selge bygningsmasse det ikke er behov for, og 
dette bidrar nok til å holde utgiftsnivået nede. 
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Som omtalt ovenfor har Holmestrand kommune solgt en del bygg det ikke er behov for, og dette 
bidrar også til effektiv drift i forhold til antall kvadratmeter per innbygger. 
  
 

 
 
Grunnen til den store økningen i netto driftsutgifter i 2014 er at inntektene i 2013 var høye 
innenfor plansaker på grunn av flere førstegangsbehandlinger. Det er førstegangsbehandlinger 
som genererer de største inntektene, og i 2014 var det ingen førstegangsbehandlinger.  
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11.3 KOMMUNALTEKNIKK 
I 2014 oppnådde virksomhet Kommunalteknikk et positivt resultat. 
Organisatoriske grep i løpet av året. Blant annet etablering av solide rutiner for 
prosjektgjennomføring, har gitt resultater. Virksomheten fremstår nå som strukturert og faglig 
solid. 
 
I 2014 ble det gjennomført omfattende investeringer i kommunens ledningsnett for å redusere 
mengde fremmedvann inn på avløpsnettet. Redusert og jevnere belastning av avløpsnettet vil i 
sin tur bedre rensegraden ved renseanlegget.  
 
Prosjektet overføring av avløpsvann fra Sande kommune og oppgradering av renseanlegget i 
Holmestrand er påbegynt og fortsetter i periode 2015 -2018.  
 
Det var behov for en bevilgningsøkning innenfor VAR med 17,5 mill. kroner. Dette grunnet flere 
aktive prosjekter enn forventet i 2014 og større utfordringer, blant annet knyttet til avløps- og 
overvannsproblematikk som følge av utbygginger ved Kleiverud barnehage og Ekeberg skole.  
 
Etter oppdrag fra virksomheten bo- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede ble det etablert et 
nytt dagsenter i Våleveien 29.  Huseier Holmestrand Utvikling stod for ombyggingen av lokalet 
etter kravspesifikasjoner fra Holmestrand Kommune, og dagsenteret sto klar for bruk høsten 
2014. 
 
Kommunalteknisk avdeling startet prosessen med oppgradering av brannsikkerheten ved alle 
kommunale bygg i 2014, og inngikk samarbeid med Venator for en brannteknisk 
tilstandsvurdering. Rapporten danner grunnlaget for anbudsrunden som skal igangsettes Q1-Q2 
2015. Eiendomsavdelingen vil lukke alle brannavvik i kategori 1 i 2015, kategori 2 i 2016 og 
resterende avvik ila. 2017. 
 
Servicetorget ble ombygd Q2-Q3 2014, der det ble installert skillevegger og ny kontorinndeling. 
Servicetorget fremstår nå åpent og fint og er blitt mye mer funksjonelt en det var tidligere. 
 

11.4 PLAN OG BYGG 
Virksomheten utfører: 
 

• Fullt vertskommuneansvar for Hof fra 1. januar 2014 og Re fra 1. juli 2014. 
• Behandling av private reguleringsplaner. 
• Utarbeidelse av områdeplaner og kommuneplanens arealdel. 
• Oppmålingsforretninger og føring av matrikkelen. 
• Forvaltning av kommunenes geodata, digitale kart, og kartbaser. 
• Friluftslivsmyndighet og friluftsliv (turvei mot Sande). 
• Forurensningsmyndighet utslippstillatelser spredt avløp. 
• Felles 3-k kommuneplanlegging for planstrategi og samfunnsdel. 
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11.4.1 Spesielle hendelser i 2014 
• Holmestrand ble vertskommune for plan-, byggesaks- og matrikkelarbeid i Re fra 1. juli.  
• Førstegangsbehandling av arealdelene for Holmestrand, Hof og Re med påfølgende 

høringer. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er fulgt med noen unntak i 
Hof og Re. 

• Bystyret godkjente avtale med Jernbaneverket og fylkeskommunen om Heis i fjell. 
• Innsigelse fra Jernbaneverket mot reguleringsplanen for Holmestrand 

kollektivknutepunkt pga. uenighet om parkeringskapasitet og løsning for togpendlerne. 
• 3-k kommuneplanlegger ledet et omfattende utredningsarbeid om 

kommunesammenslutning. 
 

11.4.2 Interne nøkkeltall 
 2014 2013 
Mottatte byggesøknader 177 177 
Ferdigbehandlede i løpet av året 175 177 
Oppmålingsforretninger 30 47 

- hvorav fradelinger 4 15 
Eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere 222 323 

 
 

Plan PlanID Under arbeid    Vedtatt   Formål 
Holmestrand kollektivterminal 3079  X Samferdsel 
Felleskjøpet syd 2012013 X  Næring 
Bentsrud øst (gamle fibo) 2012014  X Næring 
Ny vei gjennom Holmestrand 2012015 X  Samferdsel 
Bentsrud vest 2012017 X  Næring 
Gausetangen 2012021  X Barnehage/  Bolig 
Olav Duuns vei 17 2014023 X  Bolig 
Grefsrud 2014024 X  Bolig 
Sparebank-kvartalet 2014025 X  Kombinert formål 

 

Bemanning Årsverk 2014 Årsverk 2013 

Byggesak 5,0 3,0 
Plansak 4,0 2,0 
Oppmåling 3,0 1,0 
Geodata 1,5 1,0 
Miljøvern 0,0 0,0 
3-k kommuneplanlegger 1,0 1,0 
Virksomhetsleder 1,0 1,0 
Merkantil 1,6 0,0 
I alt 17,1 9,0 
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12 KULTUR 
12.1 ØKONOMISKE RESULTATER KULTUR 
 

Kultur Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Avvik 2013 

Utgifter 10 062 10 173 111 -481 
Inntekter -1 309 -1 010 299 807 
Netto driftsutgifter 8 753 9 163 410 326 

 
 

12.2 NØKKELTALL 

 
 
Til tross for en vekst på mellom 8 og 12 pst de siste tre årene, har Holmestrand en betydelig 
lavere utgift per innbygger til kulturaktiviteter enn de andre kommunegjennomsnittene. Også 
sammenlignet med Vestfold er det stor forskjell. 
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Investeringsutgifter til kultursektoren viser imidlertid en annen trend, og her vises 
ombyggingen og rehabiliteringen av Biorama veldig godt i nøkkeltallet for 2014. 
 

12.3 AKTIVITETER INNENFOR KULTUR I 2014 
12.3.1 Biorama 
Profesjonelle arrangementer i Biorama: 
 

• Lars Monsen og Trine Rein 
• Christine Koht 
• Gardemusikken 
• Selveste Nilsen 
• Konferanse Ung i Holmestrand 
• Jazz møter Country 
• Skrimmel Skrammel 
• Prosjekt Peter Gabriel 
• It was 50 years ago today – The Beatles 64 
• Film: En hel uke i Holmestrand 
• Film: Det er meg du vil ha 
• Nordic Tenors 
• Lars Martin Myhre og Louis Jacoby 

 
I tillegg ble Biorama brukt til arrangementer i regi av Danseløven, HUK, Swinglett, Russen, 
Human-Etisk konfirmasjon, Nedre Gausen, Folkemøte og DKS. Lokalene brukes kontinuerlig som 
øvelsesrom av Byteatret og dansegrupper. 
 
50-årsjubileum til Biorama ble feiret i oktober med et 3 dagers arrangement. Høydepunkt var på 
lørdag, med 12 lokale innslag: Danseløven, Scenesmia, HUK, Byteater, Swinglett, Shotgun 
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Whalers, May-Britt Hovdenak og Kjerstin Pronzato, Jon Endre Røed Olsen og Elin Nesvoll 
Vangsnes, Rune Jensen, Eskil Wulff fra Nord-Jarlsberg kulturskole og Aluminiummuseet. 
 

12.3.2 Den kulturelle skolesekken 
Den kulturelle skolesekken tilbyr profesjonelle produksjoner og kulturelle aktiviteter til alle 
barn i grunnskolealder. DKS har hatt et variert program med forestillinger, konserter, 
utstillinger, litteratur, workshops i dans og musikk, ulike museumsbesøk og å sette opp en 
selvlaget forestilling.  Fylkeskommunen sørger for to konserter for alle, en teaterforestilling for 
alle, et billedkunstprosjekt for noen trinn, forfatterbesøk til 7. klasse og et vikingprosjekt til 6. 
klasse. 
 
Det lokale programmet lages i samarbeid med grunnskolene. Nye prosjekter i år: Sang og lek 
med Prøysen (3. trinn), demokrati og ytringsfrihet med ordfører og redaktør Jarlsbergavis (8. 
trinn) og Kandinsky inspirerer (5. trinn).   
 
Trinn Kunstuttrykk Lokalhistorie/lokalkunnskap 
1.trinn Besøk Haugar  

Bli kjent med biblioteket 
  

2.trinn Bli kjent med dansens verden   
3.trinn Sang og lek med Prøysen   
4.trinn  Bibliotek: sjørøver- og seilskutetid 

5.trinn Wassily Kandinsky inspirerer Matkultur: Eidsfoss Hovedgård 
6.trinn ImproTeater Vikingtid: Midgard 
7.trinn Crossover scenekunst: Kontraster og 

nattens mulm og mørke 
Forfatterbesøk 

Industrihistorie: Eidsfoss 

8.trinn Komponist for en dag 
Bibliotek: Demokrati og ytringsfrihet 

 

9.trinn Kulturløype: 3 dager med 6 forskjellige 
verksteder. 

Aluminiumsindustri: 
Aluminiummuseet 

10.trinn Animasjon 
Litteratur: Olav Duunhus 

 

 

12.3.3 Den kulturelle spaserstokken  
Den kulturelle spaserstokken er et samarbeid med Andebu, Re og Hof: 
 

• 3 turer til kultur: Hege og Øivind, Sissels Jul og Nyttårskonserten med Ophelia Orchestra 
• 8 oaser på Kjærsenteret, BAS, Rovebakken, 3-tallet og Rovegård 
• Omsorgssang: workshops og veiledning om bruk av sang i eldreomsorgen. 

 

12.3.4 Holmestrand Kulturfestival  
Kulturfestivalen ble gjennomført fra 12. – 22. juni. Kulturkontoret bidro i styremøter og hold 
hjemmesiden ajour. Under festivalen var det 5 arrangementer i Biorama og i biblioteket. 
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12.3.5 Kunstregistrering 
I høst 2014 startet Prosjekt Kunstregistreringen, som har som mål å registrere all kunst i 
kommunal eiendom og lage en forvaltningsplan. 
 

12.3.6 Kulturpris 2014  
Kulturpris 2014 gikk til Siw Urå, grunnleggeren til Danseløven Ballettskole. Prisen ble delt ut 
under jubileumsfeiringen til Biorama. 

12.3.7 Idrett 
Idretten gjennom idrettsrådet har bidratt i planlegging av en ny flerbrukshall ved Botneskole og 
i arbeidet med oppfølgingen av Masterplan for Hvitsteinstadion. I samarbeid med idrettsrådet 
har spillemiddelsøknadene blitt behandlet. Søknadene til flerbrukshall Ekeberg og 
snøproduksjonsanlegg til Høgås har blitt godkjent. 
 

12.3.8 Ungdom 
Ungdommens Kultur Mønstring for 13 til 19 åringer arrangeres årlig i samarbeid med Horten, 
Hof, Sande og Svelvik og ble arrangert på Bakkenteigen 22. og 23. mars. 
 
Scenesmia er et teatertilbud for ungdom i Holmestrand som organiseres prosjektviss. I 2014 
lagde ungdommene et innslag til UKM og satte opp et stykke i forbindelse med 
grunnlovsjubileum. «Det kommer to skip», i samarbeid med Danseløven. 
 
Ungdomsrådet i Holmestrand har jobbet engasjert med konferansen «Ung i Holmestrand» i april 
2014. I tillegg har ungdomsrådet vært i en rekke møter med eldrerådet. 
 

12.3.9 Bibliotek 
Den nye bibliotekloven pålegger kommunene å legge til rette for biblioteket som debattarena. 
Holmestrand bibliotek har i samarbeid med Hof og Re biblioteker fått midler fra 
Nasjonalbiblioteket til prosjektet «Store debatter i små bibliotek». Målet er å finne ut hvordan 
små bibliotek med små ressurser klarer å arrangere debatter som engasjerer publikummet. 
Prosjektet har startet i 2014, men største delen av gjennomføringen vil foregå i 2015. 
 
Biblioteket arrangerte 7 barneforestillinger for de minste på lørdager. Besøkstall er på 
gjennomsnitt 45. Biblioteket fulgte opp tilbudet om lesesirkler, hvor utvalgte bøker blir 
diskutert og leseopplevelser utvekslet. Et tilbud som er populært, det er nå to fulle grupper.  
 
I sommer gjennomførte biblioteket lesekampanje for barn mellom 6 og 13 år. Det var 42 
deltakere som leste til sammen 362 bøker. Antall deltakere var lavere i hele Vestfold. Vestfold 
fylkesbibliotek hadde laget et flott "spill" på internett, men det var kanskje litt vanskeligere å nå 
barna, når alt var digitalt. Vinneren hadde lest 1430 sider i løpet av sommermånedene, mens 
hovedvinneren i Vestfold hadde lest 35888 sider. 
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I forbindelse med Litteraturuka i uke 45 arrangerte biblioteket en kveld med forfatter Hans Olav 
Lahlum og Stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell om sjakk. Det kom 40 publikummere. 
Barnearrangementet i samme uka trakk 45 barn. 
 
Utlån på biblioteket var på 20.890 enheter. Det er en økning fra 2013 på ca. 100 utlån. Både 
utlån til barn og til voksne har gått noe opp. Besøkstallet lå noe i overkant av 14000 besøk, som 
er noe mindre enn året før. 
 

12.3.10 Kulturskolen 
Nord-Jarlsberg kulturskole hadde pr 1 oktober totalt 418 elever, hvorav 129 elever i 
Holmestrand. Dermed er målet om å nå 30 pst av grunnskoleelever fortsatt langt unna. Elevtallet 
totalt sett er stabilt, men i Holmestrand noe lavere enn på samme tid i 2013. Dette skyldes en 
midlertidig svikt i rekrutteringen i korpset. Fagtilbudet er opprettholdt på samme nivå som i 
2013. Elever fra Holmestrand benytter seg av tilbudet i drama/teater i Re og Hof. Ideelt sett 
burde det være et teatertilbud også i Holmestrand, men foreløpig gir ikke økonomien rom for 
dette. Fra august ble sangundervisningen flyttet fra Hof til Holmestrand, noe som har vært 
positivt i forhold til økt bredde i tilbudet i Holmestrand.  
  
Kulturskolen har i 2014 hatt forskjellige arrangementer, blant annet huskonserter, 
kirkekonserter, utstillinger og opptredener på institusjoner. I tillegg medvirket kulturskolen 
under Holmestrand Kulturfestival, både med utstilling og teaterforestilling på biblioteket, 
bandkonsert i teltet og elevkonsert på Biorama. Våren 2014 arrangerte kulturskolen ”Åpen dag” 
på Hof Kultursenter. Her var det kunstutstilling og flere teaterforestillinger og konserter. Under 
arrangementet medvirket elever fra alle tre kommuner.  
  
I løpet av 2014 har man jobbet for å bedre lokalitetene for kulturskolen på Gjøklep. Man har 
funnet midlertidige løsninger som er til å leve med inntil videre, men rommene er dessverre litt 
spredt. På sikt bør det arbeides med å skaffe lokaler hvor kulturskolen samles på et mindre 
område slik at driften oppleves mer enhetlig og man kan bygge et miljø, ikke bare mellom 
lærerne men også blant elevene. Det positive med dagens løsning er at flere av rommene er godt 
egnet for kulturskoleundervisning, og man har fått et personalrom/kontor. Dermed har lærerne 
igjen mulighet til å samarbeide og videreutvikle kulturskolen.  
  

12.3.11 Frivillige organisasjoner 
Kulturkontoret har tildelt 1,85 million kroner i tilskudd. 
Kulturkontoret har tett kontakt med de lokale frivillige foreningene. Samarbeidet er formalisert 
gjennom Holmestrand idrettsråd og Holmestrand Kulturråd.  
 

12.3.12 Kommuneavis 
Innbyggerne i Holmestrand har fått 3 utgivelser av «Vår kommune Holmestrand»: i mars, mai og 
november 2014. 
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