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SAK 23/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
22.03.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 22.03.2018 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 22.03.2018.  

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 22.03.2018 kl. 18:00 
Sted: Romberggata 4, møterom Tjølling 
Arkivsak: 18/00006 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder  

Live Jetlund, nestleder  
Willy Krøgli, medlem  
Kari Stensholt, medlem 
Inge Grav, medlem  
Kjersti Michalsen, medlem  
Anders Assev, medlem  
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: 
 
 
 
 
 
Møteleder: 

Geir Kastet Dahle, forvaltningsrevisor Telemark 
kommunerevisjon  
Birgitte Holmberg, regnskapsrevisor Telemark 
kommunerevisjon  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
 
Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen 

  
Protokollfører: Rådgiver Anja Ottervang Eriksen  
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18/18 
18/00014-
19 

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende makeskifte 
i Stavern 

5 

19/18 
18/00014-
17 

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Larvik 
havn fra Erik A. Sørensen 

6 

20/18 
18/00014-
18 

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Larvik 
havn fra Larvik Venstre 

6 

21/18 18/00044-2 Referatsaker 22.03.2018 7 

22/18 18/00043-4 Eventuelt 22.03.2018 7 

    

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste.  
 
Det ble meldt én sak under «Eventuelt».   
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Saker til behandling 

15/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 22.03.2018 15/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.02.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.02.2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 

16/18 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2018-
2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 22.03.2018 16/18 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:  
 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2018-2019 i uprioritert rekkefølge: 
  

Prosjekter som er kategorisert til høy risiko: 

• Forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten, herunder helse og 
rehabilitering og praktisk bistand 

• Larvik Havn KF 

• Rapportering på politiske vedtak 

• Arkiv og journal 
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   Prosjekter som er kategorisert til middels risiko: 

• Forvaltningsrevisjon av planarbeid i kommunen 

• Forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid mot mobbing ved 
Verdensmesteren mottaksskole 

• Forvaltningsrevisjon av arbeid med dispensasjonssaker 

• Forvaltningsrevisjon av barnevern 
 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter.  
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering. Dersom 

endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt.  

 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle gjennomgikk «Overordnet analyse 2018-2019 
for Larvik kommune» og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Forslag til 
forvaltningsprosjekter ble grundig diskutert av kontrollutvalgsmedlemmene.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:  
 

• Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2018-2019 i prioritert rekkefølge: 

  
1. Larvik havn KF 
2. Hjemmetjenesten, herunder helse og rehabilitering 
3. Planarbeid i kommunen 
4. Rapportering på politiske vedtak 

 

• Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter.  

• Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering. Dersom 
endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt. 

 
 
 
 

17/18 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 
byggesaksavdelingen i Larvik kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 22.03.2018 17/18 
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Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen.  
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde for henvendelsen av 13.02.2018 vedrørende 
byggesaksavdelingen og forhold knyttet til en navngitt saksbehandler. Sekretariatet 
refererte videre til en anonym henvendelse av 20.03.2018 som hadde kommentarer 
til sekretariatets saksfremlegg vedrørende henvendelsen av 13.02.2018. 
Henvendelsene ble diskutert. Kontrollutvalget ønsker å ta opp behandling av 
anonyme henvendelser på neste kontrollutvalgsmøte.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Behandling av henvendelsen utsettes til kontrollutvalget har behandlet oppfølgingen 
av byggesaksrapporten «Byggesaksbehandling i Larvik kommune».  
 
 
 
 
 

18/18 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende makeskifte i 
Stavern 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 22.03.2018 18/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen da saken er en pågående 
enkeltsak.  
 
 
Møtebehandling 
Henvendelsen om makeskifte i Stavern ble lagt frem.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen da saken er en pågående 
enkeltsak.  
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19/18 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Larvik havn fra 
Erik A. Sørensen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 22.03.2018 19/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Henvendelsen vil bli tatt i betraktning ved fremtidig bestilling av 
forvaltningsrevisjonsrapport. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder kommenterte henvendelsen. Larvik havn KF ble grundig 
diskutert i sak 16/18 – «Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2018-
2019» og er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Larvik havn KF er prioritert i kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2018-2019, og henvendelsen fra Erik A. Sørensen vil bli tatt i betraktning ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon i løpet av 2018.  
 
 
 
 
 

20/18 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Larvik havn fra 
Larvik Venstre 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 22.03.2018 20/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Henvendelsen vil bli tatt i betraktning ved fremtidig bestilling av forvaltningsrevisjon.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder kommenterte henvendelsen. Larvik havn KF ble grundig 
diskutert i sak 16/18 – «Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2018-
2019» og er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon. Henvendelsen vil bli tatt i 
betraktning ved bestilling av forvaltningsrevisjon på lik linje med øvrige henvendelser 
om Larvik havn.  
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Larvik havn KF er prioritert i kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2018-2019, og henvendelsen fra Larvik Venstre vil bli tatt i betraktning ved bestilling 
av forvaltningsrevisjon i løpet av 2018.  
 
 
 
 

21/18 Referatsaker 22.03.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 22.03.2018 21/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsaker ble fremlagt til orientering:  
 

• Årsrapporten for skatteregnskapet 2017 i Larvik og Lardal 
kommuner.  

• 2 stk e-poster fra Bøkebloggen oversendt til kontrollutvalgets 
medlemmer og sekretariat 06.02.2018 og 15.02.2018. 

 
Det ble fremmet forslag om å invitere skatteoppkrever Jon Mathisen for å orientere 
om skatterestanser i neste kontrollutvalgsmøte. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalget inviterer skatteoppkrever Jon 
Mathisen til neste kontrollutvalgsmøte for å orientere om skatterestanser.  
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22/18 Eventuelt 22.03.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 22.03.2018 22/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte om en sak mellom Larvik kommunale boligstiftelse og 
boligkontoret i Larvik kommune. Det foreligger en avtale mellom boligstiftelsen og 
boligkontoret om at 7 % av leieinntektene skal gå til boligkontoret. Det blir påstått at 
boligkontoret ikke ønsker å oppgi hva disse midlene er benyttet til, og at 
boligstiftelsen ikke er tilfredse med rapporteringen fra boligkontoret. Kontrollutvalget 
ber Telemark kommunerevisjon følge opp boligkontorets rapportering på bruk av 
disse midlene.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon følge opp boligkontoret i Larvik 
kommunes rapportering på bruk av midler fra Larvik kommunale boligstiftelse.  
 
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet 19.30.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 17. april 2018.  
 
 
 
Revetal, 23.03.2018 
 
For leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Gjert Gjertsen  
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver 
VIKS  
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SAK 24/18 
NUMMERERT BREV NR. 3: KJØP AV AKSJER I KARISTRANDA 
UTBYGGING AS 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger i nummerert brev nr. 3 til 
kontrollutvalget og tar informasjonen til orientering. Kontrollutvalget vil bemerke at 
saken burde vært behandlet i kommunestyret.  
 
Vedlegg:  
Nummerert brev nr. 3 til kontrollutvalget fra Telemark kommunerevisjon IKS, datert 
09.04.2018 

 
Saksframstilling: 
 
Sekretariatet fikk 09.04.18 oversendt nummerert brev nr. 3 vedrørende Larvik 
kommunes kjøp av aksjer i Karistranda Utbygging AS. Brevet gjelder forhold som 
revisor vurderer burde vært behandlet i kommunestyret, men som kun er håndtert 
administrativt.  
 
Etter forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 4 skal revisor 
påpeke visse angitte forhold i skriftlig, nummerert brev til kontrollutvalget med kopi til 
administrasjonssjefen i kommunen. Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 8 har kontrollutvalget et påseansvar for at revisors nummererte 
brev blir fulgt opp:  
 

«Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt 
opp.» 

 
I nummerert brev nr. 3 til kontrollutvalget i Larvik påpeker revisor flere forhold knyttet 
til administrasjonen i Larvik havns kjøp av aksjer til 21 millioner kr i Karistranda 
Utbygging AS. Rådmannens redegjørelse/informasjon i saken er tatt inn i det 
nummererte brevet fra revisor. Kommunens administrasjon mener kjøpet av 
aksjeselskapet var innenfor rammebevilgningen for kjøp av eiendom. Revisor mener 
at et kjøp av så mange leiligheter under ett i form av aksjer og den tiltenkte 
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disponeringen er så særegen at det stilles spørsmål ved hvorfor saken ikke er 
behandlet som politisk og prinsipiell. Saken er ikke behandlet politisk i forkant av 
kjøpet og heller ikke i senere kommunestyremøter i 2017. 
 
Revisor påpeker videre formelle forhold ved kommunens representasjon da 
virksomhetsleder møtte i generalforsamlingen 12.06.2017 uten særskilt fullmakt. Det 
er i utgangspunktet kommunestyret som har rollen med å møte i generalforsamling, 
og revisor kan ikke se at det i delegasjonsreglementet var delegert til noen å møte i 
Karistranda Utbygging AS’ generalforsamling 12.06.2017. Det skulle det vært gitt 
særskilt fullmakt til å representere selskapet for valg av styre i denne 
generalforsamlingen. Videre var virksomhetsleder for eiendom inhabil til å møte i de 
to siste generalforsamlingene på vegne av Larvik kommune der oppløsning av 
selskapet ble besluttet og avviklingsregnskapet ble vedtatt.  
 
Revisor påpeker avslutningsvis at kommunens kjøp av aksjer i liten grad går frem av 
note 9 i årsregnskapet, og at saken ikke er nevnt i Larviks kommunes årsrapport for 
2017, hvilket ville vært naturlig.  
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Kontrollutvalget i Larvik kommune
Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø
TIf.: 35 05 90 00

Foretakstegisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/841/holb
Deres ref:
Arkivkode: 809200

Nummerert brev nr. 3

Kjøp av aksjer i Karistranda Utbygging AS

Innledning
I forbindelse med revisjon av årsregnskapet for Larvik kommune for 2017 ble vi oppmerksom på
et forhold som etter vår vurdering burde vært behandlet i kommunestyret, men som kun er
håndtert administrativt. Vi viser til vårt arbeid i saken og rådmannens svar på våre spørsmål
nedenfor.

Det går kort fram av note 9 til årsregnskapet at kommunen har kjøpt aksjer i selskapet
Karistranda Utbygging AS for kr 21 millioner, med formål å få tilgang til bygningsmassen.
Selskapet står oppført i regnskapet som 100% eiet av Larvik kommune pr. 31.desembler 2017.
Selskapet er imidlertid oppløst i desember 2017, mens hjemmelen til eiendommen ikke er
overført til kommunen før i 2018. Transaksjonen er gjennomført og budsjettert i første halvår
2017, men vi kan ikke se at saken er behandlet og vedtatt av kommunestyret.

Vi har i notat og e-poster stilt en del spørsmål til administrasjonen, blant annet om beslutningen
for investeringen og formelle forhold knyttet til transaksjonene og kommunens representasjon og
roller i aksjeselskapet. Vi har fått helt eller delvis svar på våre spørsmål.

Rådmannens redegjørelse/opplysninger i saken

Beslutning om kjøp
Karistranda Utbygging AS var et selskap bestående av eiendommen 3020/2673, snr. 1 og 2.
Eiendommen/selskapet ble presentert for salg i eiendomsmarkedet, og ble solgt til en privat
kjøper for kr 21 millioner. Kommunen hadde imidlertid forkjøpsrett til eiendommen.
Eiendommen ble vurdert av kommunens boligkontor til å være optimal i forhold til boligbehovet i
kommunen. Behovet ble meldt videre til virksomhet for utvikling og forvaltning som forestår kjøp
av eiendom.

Beslutningen om kjøpet bygger på en bygningsteknisk gjennomgang foretatt av takstmann til
eiendomsmegleren høsten 2016. Det ble videre bestilt en finansiell gjennomgang av selskapet fra
Larvik kommune, en såkalt Due Diligence. Denne ble utført av BDO i mars 2017.
Vurderingen resulterte i en beslutning om å benytte forkjøpsretten. Administrasjonen ønsket
primært ikke kjøp av et selskap, men siden det var selskapet som var salgsobjektet ble
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forkjøpsretten benyttet til selskapskjøp. Planen var fra start av å avvikle selskapet for deretter å
overføre eiendommen til Larvik kommune.

Alle administrasjonens nivåer var ifølge rådmannen kjent med vurderingen og gjennomføringen,
og bruk av forkjøpsretten ble meldt den 17. mars 2017. Det ble 4. april 2017 sendt en e-post til
formannskapets medlemmer om at kommunen benytter forkjøpsretten til kjøp av eiendommen.
Saken er ikke behandlet i formannskapets møter.

Bruk av fullmakter
Kjøpet ble gjennomført i henhold til foreliggende fullmakt fra ordfører om kjøp av fast eiendom.
Det ble ikke foretatt vurdering av om saken var prinsipiell og dermed ville være utenfor
rådmannens avgjørelsesmyndighet.

Budsiettering av kjøp
Kjøpet er gjort innenfor de bevilgningene som er vedtatt til kjøp av boliger i Larvik kommune, jf.
strategidokumentet 2017-2020. Det er virksomhet for eiendom som gjennomfører kommunens
boligkjøp innenfor de rammene som er vedtatt her. Det enkelte kjøp tas ikke opp som
enkeltsaker i kommunestyret. Det er ifølge rådmannen foretatt budsjettregulering som følge av
at dette gjelder kjøp av aksjer.

Formelle forhold/kommunens representasjon
Kommunen var etter kjøpet av aksjene eneeier av selskapet, og virksomhetsleder og
kommunalsjef for eiendom ble i generalforsamlingen 12. juni 2017 valgt inn i styret. De samme
personene ble 19. oktober 2017 valgt til medlemmer i selskapets avviklingsstyre.

Virksomhetsieder møtte i den første generalforsamlingen uten særskilt vurdering/avgjørelse,
men som en direkte følge av den generelle fullmakten som omfatter retten til kjøp av eiendom. I
de to siste generalforsamlingene (19. oktober og 22. desember) foreligger det særskilt fullmakt
fra ordfører.

Revisors vurdering

Innledning/beslutning om kjøp/budsjettering:
Kjøp av så mange leiligheter under ett i form av aksjer i et eiendomsselskap og den tiltenkte
disponeringen av disse finner vi så særegen at vi stiller spørsmål ved hvorfor saken ikke er
behandlet som prinsipiell. Kommunens administrasjon mener kjøpet av aksjeselskapet ligger
innenfor rammebevilgningen for kjøp av eiendom. Vi er usikre på om dette også gjelder kjøp av
aksjer.

Bruk av fullmakter

Det følger av kommuneloven § 23 nr. 4 og Larvik kommunes eget delegasjonsreglement på
gjeldende tidspunkt pkt. 6.1 at rådmannen har myndighet til å treffe vedtak i enkeitsaker og saker
av ikke prinsipiell karakter. Rådmannen skal på selvstendig grunnlag, til tross for delegert
myndighet, selv reise sak for kommunestyret dersom en sak anses å være av prinsipiell
betydning.

Av saksbehandlingen og rådmannens svar går det fram at det ikke er vurdert om denne saken er
prinsipiell og det vises til fullmakten fra ordfører. Det at det kjøpes et stort antall leiligheter
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samtidig gjør ikke saken prinsipiell i seg selv. Når det kjøpes et stort antall leiligheter på et lite,
konsentrert område, myntet på funksjonshemmede, flyktninger og økonomisk vanskeligstilte, kan
det innebære at saken bør vurderes som politisk og prinsipiell, se forrige punkt.

Formelle forhold/kommunens representasiQ
I utgangspunktet er det kommunestyret som har denne rollen, og vi kan ikke se at det i
delegasjonsreglementet er delegert til noen å møte på generalforsamlingen (i det nye
delegasjonsreglementet er dette delegert til ordfører). Det skulle vært gitt særskilt fullmakt til å
representere selskapet for valg av styre i den første generalforsamlingen 12. juni 2017.

Virksomhetsteder for eiendom var valgt til styreleder i aksjeselskapet og var dermed inhabil til å
møte i generalforsamlingen på vegne av Larvik kommune i de to siste generalforsamlingene, hvor
oppløsning av selskapet ble besluttet (19. oktober.) og der avviklingsregnskapet ble vedtatt
(22. desember). Dette følger av grunnleggende bestemmelser om habilitet, jf. forvaltningsloven
§6.

Oppsummert vurderer vi det slik at rekkefølgen i saken, sammen med manglende åpenhet reiser
en del prinsipielle spørsmål. Saken er ikke behandlet politisk i forkant av kjøpet og vi kan ikke se
at den er behandlet i senere kommunestyremøter i 2017. Kommunens årsrapport for 2017
omhandler heller ikke kjøpet av aksjeselskapet/eiendommen, noe som ville vært naturlig.

Skien, 9. april 2017
Telemark kommunerevisjon IKS

bpsvarhg/regIstrert revisor kt
Birgitte Holmberg
oppd ragsrevisor

kopi: rådmann Jan Arvid Kristengård
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SAK 25/18 
LARVIK KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 17.04.2018 behandlet Larvik kommunes årsregnskap for 
2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2017, rådmannens 
årsrapport 2017, revisjonsberetningen datert 06.04.2018, revisors rapport om 
revisjon av årsregnskapet for Larvik kommune 2017 datert 06.04.2018, samt 
nummerert brev nr. 3 til kontrollutvalget datert 09.04.2018. 
 
Innledning 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning er avgitt innen de frister som er 
bestemt i lovverket. 
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonen har oversendt et nummerert brev i 
forbindelse med årsregnskapet.  
 
Kontrollutvalget vil bemerke at revisor oppgir i sin rapport om revisjon av 
årsregnskapet at det ikke er konsistens mellom alle tallene i rådmannens årsrapport 
2017 og kommunens årsregnskap 2017, men at avvikene ikke er betydelige.  
 
Driftsregnskapet for 2017 viser kr 2 376 083 098 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 36 404 587.  
 
Til økonomistyringen – driften  
 

 Driftsregnskapet for 2017 viser et positivt netto driftsresultat 24,5 millioner kr. 
Dette er 53,1 millioner kr bedre enn budsjettert. Hovedårsakene til dette er: 

o Merinntekter på skatt og rammetilskudd på til sammen 24 millioner kr. 
o Avkastningen på Primæroppgavefondet var på 53 millioner kr, mot 

budsjettert 0 kr. 
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 Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende, men budsjettet er 
overskredet innenfor områdene sosialhjelp (NAV), hjemmetjenester og 
sykehjem. 
 

 Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et 
mål for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75% av 
driftsinntektene. For 2017 utgjør dette nøkkeltallet 0,7%. Selv om resultatet er 
bedre enn budsjettert ligger det godt under normtallet fra Teknisk 
beregningsutvalg. Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene har også hatt 
en vesentlig nedgang sammenliknet med 2016 hvor tilsvarende tall var 3,2%. 
Kontrollutvalget vil peke på viktigheten av å styre mot et netto driftsresultat i 
årene framover i tråd med anbefalingene fra Teknisk beregningsutvalg. 

 
Til økonomistyringen - investeringsregnskapet 

 Investeringene er avsluttet i balanse med et udisponert/udekket beløp kr 0. 
Kontrollutvalget bemerker at revisor oppgir i sin rapport at det er noen avvik 
mellom årsregnskapet og regulert budsjett for 2017, og at flere avvik skyldes 
upresis eller manglende budsjettregulering. 

 

 I 2017 utgjorde brutto investeringsutgifter kr 523 millioner kr mot budsjettert 
525 millioner kr. Av dette utgjorde finansieringstransaksjoner knyttet til utlån 
og avdrag på Husbanklån, samt kjøp av aksjer og andeler 193 millioner kr.  

 

 Til fysiske investeringer var det et netto forbruk på 468 millioner kr, hvilket er 
68 millioner kr lavere enn budsjettet. Det er spesielt innenfor eiendom at 
prosjekter ligger bak budsjettert fremdrift og derfor har mindreforbruk i forhold 
til regulert budsjett.  

 

 De største investeringene i 2017 gjelder Fagerli skole, Stavern idrettspark og 
nye omsorgsboliger på Husebyjordet.  

 
Til balansen 
 
Gjeldsforhold 
 

 Det ble tatt opp nye finansieringslån på til sammen 350 millioner kr i 2017. 
Lånegjeld pr. innbygger er økt fra kr. 70 262 i 2016 til kr 75 074 i 2017.  
 

 Kommunens lånegjeld i forhold til driftsinntekter forteller om evnen til å betjene 
gjelden. Tallet har steget de siste årene og er nå 115%. Kontrollutvalget 
gjentar sin tidligere bekymring for kommunens høye lånegjeld, og vil påpeke 
at høy låneandel påvirker kommunens handlefrihet. 
 

 Revisor opplyser i sin rapport at kommunen i 2017 har betalt tilstrekkelig 
avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag, i motsetning til 2015 og 2016 da 
kommunen betalte for lite avdrag. For lite innbetalt avdrag i 2015 og 2016 er 
gjort opp i 2017.  
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Likviditet 
Likviditeten i 2017 er redusert sammenlignet med 2016.  
 
Fond 
Disposisjonsfondet har økt med 68 millioner kr fra 112,9 millioner i 2016 til 181 
millioner kr i 2017. Selv om disposisjonsfondet har hatt en økning i 2017, har 
kommunen fortsatt lite fondsmidler.  
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel om internkontroll i årsrapporten 2017 fra rådmannen. Det har ikke 
blitt avdekket økonomiske misligheter i Larvik kommune i 2017.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors vurderinger i nummerert brev nr. 3 vedrørende 
kjøp av aksjer i Karistranda Utbygging AS, og registrerer at kjøp av aksjene kun i liten 
grad fremkommer av note 9 i årsregnskapet og ikke er omtalt i årsrapporten. 
Kontrollutvalget vil bemerke at det ville vært naturlig at saken hadde vært 
kommentert i rådmannens årsrapport.  
 
Kontrollutvalget støtter seg for øvrig til revisors løpende informasjon gjennom året og 
viser til revisjonsberetningen av 06.04.2018.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen har hatt stort fokus i 2017 på å forberede 
nye Larvik kommune. Kontrollutvalget viser til revisors utfyllende rapport om 
revisjonen av årsregnskapet 2017.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Larvik kommunes årsregnskap for 
2017. 
 
 
Vedlegg:  

 Årsregnskap 2017 for Larvik kommune 

 Årsrapport 2017 for Larvik kommune  

 Revisjonsberetning Larvik kommune, datert 06.04.2017 

 Rapport om revisjon av regnskapet for Larvik kommune for 2017, datert 
06.04.2018 

 Nummerert brev nr. 3 til kontrollutvalget, datert 09.04.2018 

 
 
Saksframstilling: 
 
Larvik og Lardal kommuner ble slått sammen til nye Larvik kommune 01.01.2018. I 
tråd med kommuneloven § 48 skal kommunen hvert år avlegge årsregnskap og 
årsberetning innen gitte frister. Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, 
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investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. 
Årsberetningen skal gi opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens 
stilling og resultat.  
 
Følgende frister gjelder for regnskapsavleggelse, årsrapport og revisjonsberetning:  

• Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar. 
• Årsrapport skal utarbeides innen 31. mars. 
• Revisors beretning skal avgis innen 15. april.  

 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 6 skal 
kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte. Kontrollutvalgsforskriften § 7 angir følgende:  
 

«Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal 
utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 
eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av 
uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 
dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget» 
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3Årsregnskap 2017

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 
  
Driftsregnskapet 
 
Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 24,5 mill kr mot et budsjettert 
negativt resultat 28,6 mill kr.  Netto driftsresultat er dermed 53,1 mill kr bedre enn 
budsjettert.  
Den økonomiske kontrollen i enhetene er god og driften er stort sett gjennomført innenfor 
de budsjettrammene som har blitt stilt til disposisjon. Det er brukt mer enn budsjett 
innenfor sosialhjelp ( NAV) , hjemmetjenester og sykehjem.  
Enhetene i kommunen har vært flinke til å utnytte mulige statlige refusjons- og 
tilskuddsordninger.  Dette består i sykepengeinntekter og andre refusjoner fra stat, 
fylkeskommuner, kommuner og private.  
I økonomirapporteringen innad i kommunen ses sykepengeinntekter som del av de 
samlede lønnsutgiftene. Det er derfor ikke budsjettregulert opp sykepengeinntekter og økt 
lønnsutgiftene. Sum lønn og sosiale utgifter er 108 mill kr høyere enn budsjettert.  
 
Resultat av eksterne finanstransaksjoner viser et positivt budsjettavvik på 37 mill. 
Hovedårsak er at avkastning fra investering i finansielle omløpsmidler 
(Primæroppgavefondet ) har en positiv avkastning på 53 mill kr i 2017 , hvor det var lagt 
inn budsjettert avkastning på 0, slik at avkastningen fra Primæroppgavefondet  i sin helhet 
er et positivt budsjettavvik i 2017. Det er et negativt budsjettavvik på renteutgifter på 17 
mill kr.  
  
Skatteinntekter og rammetilskudd viser en merinntekt samlet på 24 mill kr. 
  
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 36,4 mill kr.  
  
Investeringsregnskap 
  
Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap over investeringer i driftsmidler, utlån 
og avsetninger, og viser hvordan utgiftene og utbetalingene er finansiert. 
  
Brutto investeringsutgifter i 2017 er 523 mill kr mot budsjettert 525 mill kr. Av de 
regnskapsførte utgiftene gjelder 193 mill kr finansieringstransaksjoner som er summen av 
Husbankutlån, avdrag på Husbanklån og kjøp av aksjer og andeler.  
  
Til fysiske investeringer var det et netto forbruk på 468 mill kr, dette er 68 mill kr lavere 
enn budsjett. Det er spesielt innenfor Eiendom at prosjektene ligger noe bak budsjettert 
fremdrift. De største investeringene i 2017 har vært resten av Fagerli skole, Stavern 
Idrettspark Kaken og nye omsorgsboliger på Husebyjordet.  
  
Det samlede finansieringsbehovet er i hovedsak dekket med bruk av lån på 449 mill kr, 
hvor bruk av lån til investeringer utgjør 355 mill kr, og 94 mill kr er Husbanklån til videre 
utlån.  
  
Balanseregnskap 
  
Som nevnt over har det skjedd store investeringer i 2017. Til sammen er det investert 468 
mill kr. Innenfor bygg og prosjekter er det investert over 207 mill kr, hvorav 32 mill kr er 
nye Fagerli skole, 45 mill kr. er nye omsorgsboliger Husebyjordet og 47 mill kr. er Stavern 
Idrettspark Kaken.  Innenfor kommunalteknikk er det investert over 177 mill kr i nye anlegg 
innen vann, avløp, renovasjon og vei i 2017. Det største investeringsprosjektet er 
Herregården – Karistranda VA. 
  
De nye investeringene er i hovedsak finansiert ved nye låneopptak. Det er tatt opp nye 
finansieringslån på til sammen 350 mill kr i 2017. Totalt har kommunen finansieringslån på 
over 3 340 mill kr ved utgangen av året.  
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Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner
Regnskap 

2017
Regulert 

budsjett 2017
Opprinnelig 

budsjett 2017
Regnskap 

2016
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -115 686 121 -119 280 860 -115 606 230 -114 783 143
Andre salgs- og leieinntekter -337 238 844 -333 251 199 -333 693 699 -311 828 737
Overføringer med krav til motytelse -329 820 270 -212 138 558 -210 757 691 -337 296 625
Rammetilskudd -1 147 498 169 -1 142 169 004 -1 132 462 000 -1 129 821 739
Andre statlige overføringer -186 317 584 -190 708 355 -121 120 949 -183 526 443
Andre overføringer -14 259 040 -10 344 584 -2 355 122 -17 970 588
Inntekts- og formuesskatt -1 144 766 650 -1 125 776 004 -1 124 665 000 -1 084 798 703
Eiendomsskatt 0 0 0 0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter -3 275 586 677 -3 133 668 563 -3 040 660 691 -3 180 025 979

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 1 681 970 101 1 607 209 379 1 515 430 579 1 589 967 900
Sosiale utgifter 470 344 835 436 587 924 424 242 646 446 808 500
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 445 827 735 472 021 994 462 471 106 400 895 410
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 351 847 254 339 409 496 327 289 529 335 679 965
Overføringer 218 379 522 192 357 365 183 826 322 213 726 432
Avskrivninger 140 824 160 140 824 159 0 120 708 038
Fordelte utgifter -31 735 517 -36 654 192 -35 962 841 -29 576 851
Sum driftsutgifter 3 277 458 090 3 151 756 124 2 877 297 341 3 078 209 394

Brutto driftsresultat 1 871 413 18 087 561 -163 363 350 -101 816 585

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -14 718 456 -12 478 390 -11 025 393 -14 600 279
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -59 099 989 0 0 -37 595 944
Mottatte avdrag på lån -163 181 -410 008 -410 000 -104 897
Sum eksterne finansinntekter -73 981 626 -12 888 398 -11 435 393 -52 301 120

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 85 700 598 68 518 810 68 841 091 88 638 269
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 847 937 0 0 4 414 270
Avdrag på lån 95 608 594 95 655 826 95 478 099 81 068 260
Utlån 212 036 70 004 190 000 65 392
Sum eksterne finansutgifter 188 369 164 164 244 640 164 509 190 174 186 191

Resultat eksterne finanstransaksjoner 114 387 538 151 356 242 153 073 797 121 885 071

Motpost avskrivninger -140 824 160 -140 824 160 0 -120 708 038
Netto driftsresultat -24 565 208 28 619 643 -10 289 553 -100 639 551

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -67 358 872 -67 358 872 0 0
Bruk av disposisjonsfond -16 974 004 -16 974 004 -400 000 -6 080 000
Bruk av bundne fond -41 545 637 -42 225 143 -12 923 493 -34 030 955
Sum bruk av avsetninger -125 878 513 -126 558 019 -13 323 493 -40 110 955

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 5 986 446 5 986 446 0 3 195 620
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 90 964 928 90 964 928 23 606 048 26 998 836
Avsatt til bundne driftsfond 17 087 760 987 004 7 000 43 197 178
Sum avsetninger 114 039 134 97 938 378 23 613 048 73 391 634

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -36 404 587 2 2 -67 358 872
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Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner
Regnskap 

2017
Regulert 

budsjett 2017
Opprinnelig 

budsjett 2017
Regnskap 

2016
INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom -12 621 632 -17 492 870 -6 500 000 -9 056 000
Andre salgsinntekter 0 0 0 -318 856
Overføringer med krav til motytelse -7 372 488 -2 038 000 0 -8 897 049
Kompensasjon for merverdiavgift -55 660 689 -66 210 200 -81 323 000 -49 076 858
Statlige overføringer -14 664 000 -18 703 000 -39 392 000 -16 709 000
Andre overføringer -47 327 074 -39 032 000 -2 820 000 -16 427 200
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -36 402 0 0 -42 643
Sum inntekter -137 682 285 -143 476 070 -130 035 000 -100 527 605

UTGIFTER
Lønnsutgifter 7 337 380 0 0 6 318 375
Sosiale utgifter 2 185 601 0 0 2 048 464
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 386 980 063 448 103 216 510 397 000 364 357 607
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0 0 0 3 000
Overføringer 71 397 827 81 923 731 96 813 000 57 321 757
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 3 471
Fordelte utgifter 101 615 0 0 31 945
Sum utgifter 468 002 486 530 026 946 607 210 000 430 084 618

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån 52 539 763 24 000 287 24 000 287 71 283 638
Utlån 99 431 554 75 255 000 70 000 000 97 823 722
Kjøp av aksjer og andeler 30 008 722 30 000 000 6 500 000 8 091 496
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 10 090 870 10 090 870 0 4 069 163
Avsatt til bundne investeringsfondfond 1 013 591 0 0 5 503 068
Sum finansieringstransaksjoner 193 084 501 139 346 157 100 500 287 186 771 087

Finansieringsbehov 523 404 702 525 897 033 577 675 287 516 328 100

FINANSIERING
Bruk av lån -449 638 261 -480 858 800 -551 388 000 -420 416 968
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 -1 949 163
Mottatte avdrag på utlån -53 927 095 -25 007 287 -25 007 287 -77 601 608
Overført fra driftsregnskapet -5 986 446 -5 986 446 0 -3 195 620
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond -5 765 000 -5 765 000 -1 280 000 -1 050 000
Bruk av bundne driftsfond -119 500 -119 500 0 -1 134 294
Bruk av ubundne investeringsfond -4 110 000 -4 160 000 0 -6 955 891
Bruk av bundne investeringsfond -3 858 399 -4 000 000 0 -4 024 555
Sum finansiering -523 404 702 -525 897 033 -577 675 287 -516 328 100

Udekket / Udisponert 0 0 0 0
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Tall i 1 kroner
Note Regnskap              

2017
Regnskap              

2016
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg 8 3 791 684 244 3 502 043 121
Utstyr, maskiner og transportmidler 8 456 563 894 435 497 004
Utlån 427 256 421 381 977 972
Aksjer og andeler 9 113 406 033 92 248 533
Pensjonsmidler 19,20 3 343 302 993 3 108 665 154
Sum anleggsmidler 8 132 213 586 7 520 431 784

OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer 15,16 188 203 161 194 939 454
Premieavvik 19,20 187 884 120 193 992 079
Aksjer og andeler 10 539 347 884 478 709 609
Obligasjoner 10,11 196 339 994 214 095 661
Kasse, postgiro, bankinnskudd 381 301 355 571 189 293
Sum omløpsmidler 1 493 076 514 1 652 926 095

Sum eiendeler 9 625 290 100 9 173 357 880

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Disposisjonsfond 6 -181 040 078 -112 814 154
Bundne driftsfond 6,17 -40 120 219 -64 697 597
Ubundne investeringsfond 6 -652 677 827 -646 696 957
Bundne investeringsfond 6 -6 038 223 -8 883 031
Regnskapsmessig mindreforbruk 5 -36 404 587 -67 358 872
Kapitalkonto 7 -499 043 707 -337 746 569
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 31 337 526 31 337 526
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0
Sum egenkapital -1 383 987 116 -1 206 859 654

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser 19,20 -4 076 199 952 -3 927 205 192
Ihendehaverobligasjonslån 12,13,14 -456 049 000 -746 837 000
Sertifikatlån 12,13,14 -710 000 000 -180 000 000
Andre lån 12,13,14 -2 584 998 399 -2 552 358 756
Sum langsiktig gjeld -7 827 247 351 -7 406 400 948

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld 16 -412 782 933 -558 636 024
Premieavvik -1 272 701 -1 461 254
Sum kortsiktig gjeld -414 055 634 -560 097 278

Sum egenkapital og gjeld -9 625 290 100 -9 173 357 880

Ubrukte lånemidler 194 077 476 223 715 737
Andre memoriakonti 51 993 769 52 518 572
Motkonto for memoriakontiene -246 071 245 -276 234 309
Sum memoriakonti 0 0

Larvik kommune, 15. februar 2018

Jan Arvid Kristengård Marianne Gullhaug Fløholm
Rådmann Regnskapssjef

Balanseregnskapet
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Vedlegg 1
Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner
Regnskap         

2017
Regulert 

budsjett 2017
Opprinnelig 

budsjett 2017
Regnskap                   

2016
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -1 144 766 650 -1 125 776 004 -1 124 665 000 -1 084 798 703
Ordinært rammetilskudd -1 147 498 169 -1 142 169 004 -1 132 462 000 -1 129 821 739
Eiendomsskatt 0 0 0 0
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0
Andre generelle statstilskudd -186 317 584 -190 708 355 -121 120 949 -183 526 443
Sum frie disponible inntekter -2 478 582 402 -2 458 653 363 -2 378 247 949 -2 398 146 886

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -17 961 146 -12 478 390 -11 025 393 -23 356 704
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -55 857 299 0 0 -28 839 519
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 85 700 598 68 518 810 68 841 091 88 638 269
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 847 937 0 0 4 414 270
Avdrag på lån 95 608 594 95 655 826 95 478 099 81 068 260
Netto finansinntekter/-utgifter 114 338 683 151 696 246 153 293 797 121 924 576

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 90 964 928 90 964 928 23 606 048 26 998 836
Til bundne avsetninger 17 087 760 987 004 7 000 43 197 178
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -67 358 872 -67 358 872 0 0
Bruk av ubundne avsetninger -16 974 004 -16 974 004 -400 000 -6 080 000
Bruk av bundne avsetninger -41 545 637 -42 225 143 -12 923 493 -34 030 955
Netto avsetninger -17 825 825 -34 606 088 10 289 555 30 085 059

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 5 986 446 5 986 446 0 3 195 620
Til fordeling drift -2 376 083 098 -2 335 576 758 -2 214 664 597 -2 242 941 631
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 339 678 511 2 335 576 760 2 214 664 599 2 175 582 758
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -36 404 587 2 2 -67 358 872
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Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap per år per virksomhet

Regnskap          
2017

Regulert 
budsjett 2017

Vedtatt 
budsjett 2017

Regnskap             
2016

01 - Skole
01 Lønn og sosiale utgifter 457 229 173 460 461 619 446 088 783 447 756 987
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 81 147 150 78 796 373 82 975 827 74 087 589
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 13 651 882 13 666 814 13 672 576 12 956 725
04 Overføringsutgifter 11 929 583 8 977 962 7 242 839 9 452 113
06 Finansutgifter 28 507 729 28 507 729 0 18 714 337
Sum utgifter 592 465 516 590 410 497 549 980 025 562 967 751
07 Salgsinntekter -32 705 386 -34 069 607 -32 337 791 -34 672 908
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -28 692 622 -23 645 306 -24 894 029 -27 530 418
09 Overføringsinntekter -1 930 909 -1 518 022 -1 203 192 -1 002 611
Sum inntekter -63 328 916 -59 232 935 -58 435 012 -63 205 938
Netto Driftsutgifter 01 - Skole 529 136 600 531 177 562 491 545 013 499 761 814

02 - Barnehage
01 Lønn og sosiale utgifter 129 475 020 130 971 124 134 990 156 130 823 153
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 19 874 337 18 522 735 13 447 019 19 350 052
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 163 975 221 164 853 530 156 628 603 159 082 786
04 Overføringsutgifter 10 910 349 10 038 923 11 297 265 9 173 463
06 Finansutgifter 3 238 617 3 238 617 0 5 159 440
Sum utgifter 327 473 544 327 624 930 316 363 043 323 588 894
07 Salgsinntekter -25 979 767 -27 914 745 -29 242 688 -25 220 654
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -5 079 708 -2 598 434 -4 869 315 -5 566 478
09 Overføringsinntekter -995 581 -800 581 0 -950 469
Sum inntekter -32 055 056 -31 313 760 -34 112 003 -31 737 601
Netto Driftsutgifter 02 - Barnehage 295 418 488 296 311 170 282 251 040 291 851 293

03 - Barne- og ungdomstjenester
01 Lønn og sosiale utgifter 120 831 487 122 989 419 102 213 762 106 955 983
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 25 091 880 35 759 281 27 612 515 22 237 661
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 13 376 913 16 574 202 26 344 572 23 977 164
04 Overføringsutgifter 11 583 448 10 315 698 7 916 000 10 905 498
06 Finansutgifter 99 559 99 559 0 99 559
Sum utgifter 170 983 288 185 738 159 164 086 849 164 175 865
07 Salgsinntekter 1 070 679 -272 225 -910 000 -1 048 503
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -17 535 245 -14 712 607 -48 101 128 -44 914 082
09 Overføringsinntekter -309 678 -204 000 0 -271 058
Sum inntekter -16 774 243 -15 188 832 -49 011 128 -46 233 643
Netto Driftsutgifter 03 - Barne- og ungdomstjenester 154 209 045 170 549 327 115 075 721 117 942 222

04 - Larvik læringssenter
01 Lønn og sosiale utgifter 43 962 918 42 663 886 34 478 083 39 936 363
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 10 297 718 8 869 746 8 644 266 8 750 123
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 88 311 0 0 31 291
04 Overføringsutgifter 1 353 977 370 004 370 000 1 245 689
06 Finansutgifter 130 657 130 657 0 130 657
Sum utgifter 55 833 582 52 034 293 43 492 349 50 094 123
07 Salgsinntekter -5 086 899 -4 168 682 -7 937 682 -6 186 695
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -24 842 523 -23 278 275 -16 950 000 -24 047 299
09 Overføringsinntekter -474 693 0 0 -79 267
Sum inntekter -30 404 116 -27 446 957 -24 887 682 -30 313 261
Netto Driftsutgifter 04 - Larvik læringssenter 25 429 466 24 587 336 18 604 667 19 780 862

05 - Kultur, idrett og fritid
01 Lønn og sosiale utgifter 36 172 390 35 639 263 33 869 802 34 092 662
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 25 676 662 24 565 776 22 062 189 25 679 010

Beskrivelse
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Regnskap          
2017

Regulert 
budsjett 2017

Vedtatt 
budsjett 2017

Regnskap             
2016

Beskrivelse

03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 1 051 021 750 192 585 000 852 830
04 Overføringsutgifter 27 995 562 24 528 264 21 577 791 35 792 462
06 Finansutgifter 4 332 922 4 332 922 0 4 559 219
Sum utgifter 95 228 557 89 816 417 78 094 782 100 976 184
07 Salgsinntekter -7 577 625 -7 813 518 -7 560 000 -6 998 545
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -5 811 853 -2 803 778 -2 440 684 -6 120 895
09 Overføringsinntekter -5 199 998 -4 556 000 0 -11 470 226
Sum inntekter -18 589 476 -15 173 296 -10 000 684 -24 589 667
Netto Driftsutgifter 05 - Kultur, idrett og fritid 76 639 080 74 643 121 68 094 098 76 386 517

06 - Stab Kultur og oppvekst
01 Lønn og sosiale utgifter 4 182 502 4 238 674 3 899 659 3 718 977
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 1 095 175 1 343 509 539 730 1 304 787
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 0 0 0 7 476
04 Overføringsutgifter 186 107 0 0 192 165
Sum utgifter 5 463 784 5 582 183 4 439 389 5 223 405
07 Salgsinntekter 449 731 200 000 0 -249 203
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -89 667 0 0 -191 437
09 Overføringsinntekter -5 000 0 0 0
Sum inntekter 355 064 200 000 0 -440 640
Netto Driftsutgifter 06 - Stab Kultur og oppvekst 5 818 848 5 782 183 4 439 389 4 782 765

11 - Folkevalgte styringsorganer
01 Lønn og sosiale utgifter 8 940 898 7 612 384 7 080 774 7 875 477
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 2 784 763 1 902 217 2 725 565 1 895 672
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 113 845 0 0 0
04 Overføringsutgifter 422 759 205 912 200 000 273 656
06 Finansutgifter 15 525 15 525 0 15 525
Sum utgifter 12 277 791 9 736 038 10 006 339 10 060 331
07 Salgsinntekter 38 068 0 0 65 452
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -222 342 -55 004 -55 000 -118 766
09 Overføringsinntekter -296 0 0 0
Sum inntekter -184 570 -55 004 -55 000 -53 314
Netto Driftsutgifter 11 - Folkevalgte styringsorganer 12 093 221 9 681 034 9 951 339 10 007 017

12 - Revisjon og kontrollutvalg
01 Lønn og sosiale utgifter 17 866 165 000 165 000 2 650
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 101 710 204 626 96 625 111 651
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 2 404 065 2 454 000 2 454 000 2 414 000
04 Overføringsutgifter 480 845 480 000 480 000 470 899
Sum utgifter 3 004 485 3 303 626 3 195 625 2 999 200
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -845 0 0 -899
Sum inntekter -845 0 0 -899
Netto Driftsutgifter 12 - Revisjon og kontrollutvalg 3 003 641 3 303 626 3 195 625 2 998 301

13 - Sentrale adminstrative funksjoner
01 Lønn og sosiale utgifter 70 457 838 72 789 741 67 518 991 66 578 512
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 18 631 757 21 214 539 14 039 483 12 726 619
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 7 741 067 5 056 590 1 055 000 2 274 461
04 Overføringsutgifter 10 586 109 6 210 632 6 418 647 8 380 921
06 Finansutgifter 5 726 679 5 726 679 0 4 725 008
Sum utgifter 113 143 449 110 998 181 89 032 121 94 685 521
07 Salgsinntekter -15 346 341 -16 652 470 -12 124 334 -11 963 903
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -7 502 635 -3 426 779 -3 866 508 -6 731 224
09 Overføringsinntekter -754 000 -254 004 -10 000 -468 367
Sum inntekter -23 602 976 -20 333 253 -16 000 842 -19 163 494
Netto Driftsutgifter 13 - Sentrale adminstrative funksjoner 89 540 472 90 664 928 73 031 279 75 522 028
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Regnskap          
2017

Regulert 
budsjett 2017

Vedtatt 
budsjett 2017

Regnskap             
2016

Beskrivelse

14 - Fellesutgifter
01 Lønn og sosiale utgifter 80 637 679 63 655 356 90 754 834 74 189 779
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 19 055 616 39 984 319 21 984 301 11 510 602
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 1 418 576 0 0 292 259
04 Overføringsutgifter 3 021 612 64 996 65 000 4 697 764
06 Finansutgifter 0 0 0 517 881
Sum utgifter 104 133 482 103 704 671 112 804 135 91 208 285
07 Salgsinntekter 4 439 760 -125 382 -925 393 -1 001 698
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -3 004 881 0 0 -2 095 567
09 Overføringsinntekter 0 0 0 -15 878
Sum inntekter 1 434 880 -125 382 -925 393 -3 113 143
Netto Driftsutgifter 14 - Fellesutgifter 105 568 362 103 579 289 111 878 742 88 095 142

15 - NAV
01 Lønn og sosiale utgifter 78 651 073 71 491 806 61 757 440 66 934 732
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 8 424 940 8 584 895 14 437 663 8 029 605
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 622 427 570 000 585 000 560 483
04 Overføringsutgifter 65 064 804 51 930 002 50 874 794 57 498 693
06 Finansutgifter 405 192 263 160 190 000 258 548
Sum utgifter 153 168 435 132 839 863 127 844 897 133 282 061
07 Salgsinntekter 5 341 254 0 0 12 223 719
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -9 922 313 -7 255 004 -4 960 000 -5 165 606
10 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -163 181 -410 008 -410 000 -104 897
Sum inntekter -4 744 240 -7 665 012 -5 370 000 6 953 216
Netto Driftsutgifter 15 - NAV 148 424 194 125 174 851 122 474 897 140 235 277

16 - Hovedinntekter
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -2 399 748 -6 789 996 -5 000 000 -2 500 181
Sum inntekter -2 399 748 -6 789 996 -5 000 000 -2 500 181
Netto Driftsutgifter 16 - Hovedinntekter -2 399 748 -6 789 996 -5 000 000 -2 500 181

17 - Finansielle transaksjoner
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 0 0 0 1 376
04 Overføringsutgifter 15 405 21 000 21 000 40 215
06 Finansutgifter 3 568 496 3 568 496 0 2 002 635
Sum utgifter 3 583 900 3 589 496 21 000 2 044 226
07 Salgsinntekter -210 992 -4 -1 453 000 -352 571
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -15 405 -21 000 -21 000 -40 215
10 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -140 824 160 -140 824 160 0 -120 708 038
Sum inntekter -141 050 556 -140 845 164 -1 474 000 -121 100 823
Netto Driftsutgifter 17 - Finansielle transaksjoner -137 466 656 -137 255 668 -1 453 000 -119 056 597

18 - Overføring til kirkelige fellesråd
01 Lønn og sosiale utgifter 510 776 2 12 854 499 142
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 499 0 0 613
04 Overføringsutgifter 27 461 526 27 461 526 25 645 318 25 808 295
Sum utgifter 27 972 801 27 461 528 25 658 172 26 308 050
07 Salgsinntekter -511 275 0 0 -499 755
Sum inntekter -511 275 0 0 -499 755
Netto Driftsutgifter 18 - Overf. til kirkelige fellesråd 27 461 526 27 461 528 25 658 172 25 808 295

19 - Overføringer til andre etter vedtak/avtale
01 Lønn og sosiale utgifter 1 171 0 0 629 854
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 546 698 1 543 808 1 946 000 912 546
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 7 397 565 4 834 344 6 412 148 5 000 918
04 Overføringsutgifter 5 228 097 7 633 406 7 633 411 7 955 428
Sum utgifter 13 173 530 14 011 558 15 991 559 14 498 746
07 Salgsinntekter 8 000 0 0 0
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Regnskap          
2017

Regulert 
budsjett 2017

Vedtatt 
budsjett 2017

Regnskap             
2016

Beskrivelse

08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -305 958 0 0 -309 264
09 Overføringsinntekter -40 000 0 0 -40 000
Sum inntekter -337 958 0 0 -349 264
Netto Driftsutgifter 19 - Overf. til andre etter vedtak/avtale 12 835 573 14 011 558 15 991 559 14 149 482

31 - Virksomhet for funksjonshemmede
01 Lønn og sosiale utgifter 151 375 543 153 180 855 149 681 535 142 331 942
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 8 287 358 8 540 051 7 540 865 8 079 439
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 10 869 117 9 832 158 7 077 274 7 173 937
04 Overføringsutgifter 822 711 593 000 570 000 840 382
06 Finansutgifter 810 371 810 371 0 669 690
Sum utgifter 172 165 100 172 956 435 164 869 674 159 095 390
07 Salgsinntekter -1 671 180 -1 253 528 -1 250 500 -1 451 526
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -38 834 439 -38 270 026 -32 896 000 -36 462 265
09 Overføringsinntekter -14 504 0 0 -83 945
Sum inntekter -40 520 123 -39 523 554 -34 146 500 -37 997 736
Netto Driftsutgifter 31 - Virksomhet for funksj.hemmede 131 644 976 133 432 881 130 723 174 121 097 654

32 - Arbeid og aktivitet
01 Lønn og sosiale utgifter 49 779 436 47 765 471 46 556 982 45 295 707
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 14 010 050 14 154 925 12 830 519 13 819 342
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 0 -4 8 000 292 000
04 Overføringsutgifter 284 447 740 070 740 073 332 921
06 Finansutgifter 2 068 520 2 068 520 0 2 033 323
Sum utgifter 66 142 453 64 728 982 60 135 574 61 773 293
07 Salgsinntekter -9 869 697 -10 017 000 -8 193 000 -10 401 218
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -6 217 062 -6 102 769 -7 266 723 -5 836 847
09 Overføringsinntekter -1 379 216 -1 335 020 -21 500 -171 531
Sum inntekter -17 465 976 -17 454 789 -15 481 223 -16 409 596
Netto Driftsutgifter 32 - Arbeid og aktivitet 48 676 477 47 274 193 44 654 351 45 363 697

33 - Sykehjem
01 Lønn og sosiale utgifter 222 728 439 217 633 941 218 263 248 210 483 618
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 53 386 966 50 557 710 52 409 063 52 380 196
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 373 643 350 643 0 0
04 Overføringsutgifter 7 458 707 7 686 859 8 273 950 7 088 821
06 Finansutgifter 11 573 010 11 573 010 0 11 446 303
Sum utgifter 295 520 765 287 802 163 278 946 261 281 398 937
07 Salgsinntekter -62 394 931 -62 911 570 -62 557 933 -61 128 074
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -8 787 738 -9 165 872 -8 417 455 -8 676 731
09 Overføringsinntekter -212 000 0 0 -242 624
Sum inntekter -71 394 668 -72 077 442 -70 975 388 -70 047 429
Netto Driftsutgifter 33 - Sykehjem 224 126 097 215 724 721 207 970 873 211 351 508

34 - Psykisk helse og avhengighet
01 Lønn og sosiale utgifter 54 481 282 58 992 806 54 367 629 51 764 527
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 6 531 397 7 195 549 9 372 525 3 859 199
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 10 204 705 10 247 829 9 909 000 13 378 586
04 Overføringsutgifter 979 250 446 997 261 441 463 535
06 Finansutgifter 129 139 129 139 0 129 139
Sum utgifter 72 325 773 77 012 320 73 910 595 69 594 986
07 Salgsinntekter -1 025 605 -1 457 765 -1 401 893 -1 286 684
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -16 596 192 -16 142 578 -13 892 670 -16 125 791
09 Overføringsinntekter -140 000 0 0 -3 500
Sum inntekter -17 761 798 -17 600 343 -15 294 563 -17 415 975
Netto Driftsutgifter 34 - Psykisk helse og avhengighet 54 563 975 59 411 977 58 616 032 52 179 011

35 - Larvik helsehus
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budsjett 2017

Regnskap             
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Beskrivelse

01 Lønn og sosiale utgifter 86 904 955 86 221 749 72 489 066 80 676 903
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 10 796 416 11 131 356 18 871 216 10 900 136
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 1 399 757 1 252 994 1 530 995 1 488 334
04 Overføringsutgifter 1 987 207 2 364 522 4 218 958 2 115 341
06 Finansutgifter 1 343 636 1 343 636 0 1 343 636
Sum utgifter 102 431 971 102 314 257 97 110 235 96 524 349
07 Salgsinntekter -8 157 411 -8 700 351 -7 388 394 -7 781 937
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -5 426 064 -6 697 725 -7 727 758 -6 203 697
09 Overføringsinntekter -289 050 0 0 -150 520
Sum inntekter -13 872 525 -15 398 076 -15 116 152 -14 136 154
Netto Driftsutgifter 35 - Larvik helsehus 88 559 446 86 916 181 81 994 083 82 388 195

36 - Hjemmetjenester
01 Lønn og sosiale utgifter 185 547 288 179 783 126 162 703 346 171 891 154
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 16 807 821 15 548 102 12 985 213 15 588 758
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 18 029 955 10 760 649 10 831 290 11 327 529
04 Overføringsutgifter 2 650 078 2 491 471 2 312 647 2 559 826
06 Finansutgifter 1 409 190 1 409 190 0 1 409 190
Sum utgifter 224 444 332 209 992 538 188 832 496 202 776 457
07 Salgsinntekter -10 375 812 -10 172 202 -9 699 759 -9 874 383
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -8 354 882 -7 416 133 -4 226 233 -6 812 547
09 Overføringsinntekter -819 900 -660 000 0 -153 860
Sum inntekter -19 550 594 -18 248 335 -13 925 992 -16 840 790
Netto Driftsutgifter 36 - Hjemmetjenester 204 893 738 191 744 203 174 906 504 185 935 667

37 - Fellesfunksjoner HO
01 Lønn og sosiale utgifter 64 339 395 66 062 673 61 282 926 62 715 300
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 42 957 788 41 750 893 49 833 026 39 874 692
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 52 357 742 49 765 858 44 746 071 51 815 242
04 Overføringsutgifter 7 784 282 12 626 452 11 563 500 12 792 109
06 Finansutgifter 7 473 550 7 473 550 0 6 088 859
Sum utgifter 174 912 757 177 679 426 167 425 523 173 286 203
07 Salgsinntekter -38 070 669 -36 691 012 -35 004 000 -35 914 889
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -11 496 168 -9 402 847 -8 468 500 -11 335 417
09 Overføringsinntekter -1 494 291 -1 016 957 -1 120 430 -2 449 627
Sum inntekter -51 061 127 -47 110 816 -44 592 930 -49 699 933
Netto Driftsutgifter 37 - Fellesfunksjoner HO 123 851 630 130 568 610 122 832 593 123 586 270

51 - Larvik Brannvesen
01 Lønn og sosiale utgifter 28 515 288 29 644 008 26 633 202 25 467 639
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 4 837 531 3 955 010 5 997 839 3 328 905
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 1 230 422 1 500 000 3 207 000 2 578 346
04 Overføringsutgifter 692 962 467 688 467 688 518 156
06 Finansutgifter 1 741 798 1 741 798 0 1 782 782
Sum utgifter 37 018 000 37 308 504 36 305 729 33 675 827
07 Salgsinntekter -6 944 207 -7 120 012 -7 139 400 -6 787 063
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -758 377 -577 688 -1 727 688 465 194
09 Overføringsinntekter -105 000 0 0 0
Sum inntekter -7 807 584 -7 697 700 -8 867 088 -6 321 869
Netto Driftsutgifter 51 - Larvik Brannvesen 29 210 416 29 610 804 27 438 641 27 353 958

52 - Landbruk
01 Lønn og sosiale utgifter 3 209 967 3 320 116 3 108 180 3 103 373
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 113 833 272 532 430 098 117 720
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 4 500 0 0 5 500
04 Overføringsutgifter 37 478 60 000 60 000 27 127
Sum utgifter 3 365 778 3 652 648 3 598 278 3 253 721
07 Salgsinntekter -163 725 -135 000 -135 000 -257 135
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Regnskap          
2017

Regulert 
budsjett 2017

Vedtatt 
budsjett 2017

Regnskap             
2016

Beskrivelse

08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -19 120 -60 000 -60 000 -15 805
Sum inntekter -182 845 -195 000 -195 000 -272 940
Netto Driftsutgifter 52 - Landbruk 3 182 933 3 457 648 3 403 278 2 980 780

53 - Arealplan
01 Lønn og sosiale utgifter 9 139 944 9 502 229 6 086 489 9 550 654
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 1 499 172 1 211 501 2 657 728 2 877 289
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 0 67 268 1 600 000 0
04 Overføringsutgifter 309 655 40 004 340 000 486 117
06 Finansutgifter 423 423 0 0
Sum utgifter 10 949 195 10 821 425 10 684 217 12 914 060
07 Salgsinntekter -2 885 688 -1 400 000 -1 400 000 -493 898
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -309 655 -40 004 -40 000 -915 837
09 Overføringsinntekter 0 0 0 -100 000
Sum inntekter -3 195 343 -1 440 004 -1 440 000 -1 509 735
Netto Driftsutgifter 53 - Arealplan 7 753 852 9 381 421 9 244 217 11 404 325

54 - KMT-Forvaltning
01 Lønn og sosiale utgifter 37 896 022 41 167 842 38 386 680 35 422 453
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 53 490 946 56 304 596 58 927 351 53 379 156
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 44 636 641 46 141 764 39 898 000 38 435 963
04 Overføringsutgifter 4 524 453 4 078 980 4 069 000 3 057 401
06 Finansutgifter 58 235 548 58 235 548 0 50 896 208
Sum utgifter 198 783 610 205 928 730 141 281 031 181 191 181
07 Salgsinntekter -189 314 762 -187 162 344 -189 971 820 -173 559 922
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -9 100 950 -8 032 996 -3 803 000 -4 932 841
09 Overføringsinntekter -3 100 0 0 0
Sum inntekter -198 418 813 -195 195 340 -193 774 820 -178 492 763
Netto Driftsutgifter 54 - KMT-Forvaltning 364 798 10 733 390 -52 493 789 2 698 418

55 - KMT Øya
01 Lønn og sosiale utgifter 24 889 056 23 160 329 23 130 276 22 571 412
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 18 029 457 18 787 213 18 403 007 17 815 411
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 673 641 150 000 150 000 665 232
04 Overføringsutgifter 2 731 769 2 334 000 2 334 000 2 471 373
06 Finansutgifter 6 722 191 6 722 191 0 7 064 996
Sum utgifter 53 046 114 51 153 732 44 017 283 50 588 423
07 Salgsinntekter -10 699 014 -7 673 943 -7 708 000 -8 638 111
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -2 835 822 -2 389 996 -2 390 000 -2 577 957
Sum inntekter -13 534 835 -10 063 939 -10 098 000 -11 216 067
Netto Driftsutgifter 55 - KMT Øya 39 511 279 41 089 793 33 919 283 39 372 356

56 - Byggesak
01 Lønn og sosiale utgifter 9 660 420 10 981 733 10 036 754 9 278 088
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 627 379 340 050 350 540 452 342
04 Overføringsutgifter 193 910 19 996 20 000 204 031
Sum utgifter 10 481 709 11 341 779 10 407 294 9 934 461
07 Salgsinntekter -11 243 588 -10 539 995 -9 770 000 -10 182 552
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -111 892 -19 996 -20 000 -68 490
Sum inntekter -11 355 480 -10 559 991 -9 790 000 -10 251 042
Netto Driftsutgifter 56 - Byggesak -873 771 781 788 617 294 -316 581

57 - Geodata
01 Lønn og sosiale utgifter 7 002 824 7 661 181 7 497 589 6 890 890
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 2 286 643 1 473 685 1 444 373 1 394 446
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 200 000 118 700 0 354 598
04 Overføringsutgifter 340 164 100 004 100 000 204 573
06 Finansutgifter 183 284 183 284 0 136 522
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Regnskap          
2017

Regulert 
budsjett 2017

Vedtatt 
budsjett 2017

Regnskap             
2016

Beskrivelse

Sum utgifter 10 012 914 9 536 854 9 041 962 8 981 030
07 Salgsinntekter -7 025 661 -5 690 004 -4 990 000 -5 652 618
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -356 115 -100 004 -100 000 -204 573
Sum inntekter -7 381 775 -5 790 008 -5 090 000 -5 857 191
Netto Driftsutgifter 57 - Geodata 2 631 139 3 746 846 3 951 962 3 123 839

58 - Stab areal og teknikk
01 Lønn og sosiale utgifter 3 584 482 3 907 599 3 785 867 3 508 827
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 1 855 643 2 485 174 2 394 671 572 762
03 Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod. 26 241 461 965 595 000 714 307
04 Overføringsutgifter 158 601 483 996 284 000 283 046
06 Finansutgifter 394 739 394 739 0 245 783
Sum utgifter 6 019 705 7 733 472 7 059 538 5 324 725
07 Salgsinntekter 504 670 0 0 13 394
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -168 499 -399 996 -200 000 -292 552
09 Overføringsinntekter -91 000 0 0 0
Sum inntekter 245 171 -399 996 -200 000 -279 158
Netto Driftsutgifter 58 - Stab areal og teknikk 6 264 877 7 333 476 6 859 538 5 045 567

62 - Renhold
01 Lønn og sosiale utgifter 35 061 720 35 545 994 32 362 633 31 828 815
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon -33 204 416 -31 797 424 -29 916 008 -30 246 181
04 Overføringsutgifter 611 206 600 008 440 000 602 119
06 Finansutgifter 15 586 15 586 0 15 586
Sum utgifter 2 484 096 4 364 164 2 886 625 2 200 340
07 Salgsinntekter -2 411 180 -2 350 387 -1 777 084 -2 439 240
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -1 274 074 -850 008 -440 000 -882 264
Sum inntekter -3 685 254 -3 200 395 -2 217 084 -3 321 504
Netto Driftsutgifter 62 - Renhold -1 201 158 1 163 769 669 541 -1 121 164

63 - Prosjekt, drift og vedlikehold (Regnsk. 2016 inneh. også 61 Bygg og prosj., omorg. i 2017 til 63 - Prosj,drift og vedlikeh)
01 Lønn og sosiale utgifter 20 770 004 21 525 325 20 661 289 20 243 615
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 26 847 521 24 345 410 20 759 198 17 512 164
04 Overføringsutgifter 8 243 381 6 869 996 6 179 000 5 874 477
06 Finansutgifter 2 844 539 2 844 539 0 1 266 917
Sum utgifter 58 705 445 55 585 269 47 599 487 44 897 172
07 Salgsinntekter -35 365 288 -33 277 611 -32 904 715 -33 461 608
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -8 006 663 -7 020 004 -5 929 000 -5 677 348
09 Overføringsinntekter 0 0 0 -317 106
Sum inntekter -43 371 951 -40 297 615 -38 833 715 -39 456 061
Netto Driftsutgifter 63 - Prosjekt, drift og vedlikehold 15 333 494 15 287 654 8 765 772 5 441 111

64 - Utvikling og forvaltning
01 Lønn og sosiale utgifter 2 217 158 2 116 771 2 069 659 2 124 138
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 16 990 402 16 887 908 17 766 324 17 213 939
04 Overføringsutgifter 1 689 224 1 414 996 1 730 000 1 752 143
06 Finansutgifter 65 296 65 296 0 61 687
Sum utgifter 20 962 081 20 484 971 21 565 983 21 151 907
07 Salgsinntekter -10 065 677 -10 616 893 -11 480 384 -10 999 342
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -1 677 423 -1 562 000 -1 875 000 -1 887 121
09 Overføringsinntekter -825 0 0 0
Sum inntekter -11 743 924 -12 178 893 -13 355 384 -12 886 463
Netto Driftsutgifter 64 - Utvikling og forvaltning 9 218 157 8 306 079 8 210 599 8 265 443

65 - Stab eiendom
01 Lønn og sosiale utgifter 4 690 234 4 441 198 3 407 821 2 680 538
02 Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon 2 974 077 3 488 278 3 234 291 959 590
04 Overføringsutgifter 639 856 700 000 120 000 165 673
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Regnskap          
2017

Regulert 
budsjett 2017

Vedtatt 
budsjett 2017

Regnskap             
2016

Beskrivelse

Sum utgifter 8 304 167 8 629 476 6 762 112 3 805 801
07 Salgsinntekter -1 410 265 -1 200 000 0 13 339
08 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter) -639 856 -700 000 -120 000 -150 673
Sum inntekter -2 050 121 -1 900 000 -120 000 -137 334
Netto Driftsutgifter 65 - Stab eiendom 6 254 046 6 729 476 6 642 112 3 668 467

Sum netto driftsutgifter over (fra skjema 1A) 2 339 678 511 2 335 576 760 2 214 664 599 2 175 582 758
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner
Regnskap 2017 Regulert 

budsjett 2017
Opprinnelig 

Budsjett 2017 Regnskap 2016

FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 468 002 486 530 026 946 607 210 000 430 052 673
Utlån og forskutteringer 99 431 554 75 255 000 70 000 000 97 823 722
Kjøp av aksjer og andeler 30 008 722 30 000 000 6 500 000 8 091 496
Avdrag på lån 52 539 763 24 000 287 24 000 287 71 283 638
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsetninger 11 104 461 10 090 870 0 9 572 231
Årets finansieringsbehov 661 086 987 669 373 103 707 710 287 616 823 760

FINANSIERING
Bruk av lånemidler -449 638 261 -480 858 800 -551 388 000 -420 416 968
Inntekter fra salg av anleggsmidler -12 621 632 -17 492 870 -6 500 000 -11 005 163
Tilskudd til investeringer -61 991 074 -57 735 000 -42 212 000 -33 136 200
Kompensasjon for merverdiavgift -55 660 689 -66 210 200 -81 323 000 -49 076 858
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -61 299 583 -27 045 287 -25 007 287 -86 498 657
Andre inntekter -36 402 0 0 -329 554
Sum ekstern finansiering -641 247 642 -649 342 157 -706 430 287 -600 463 400

Overført fra driftsregnskapet -5 986 446 -5 986 446 0 -3 195 620
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -13 852 899 -14 044 500 -1 280 000 -13 164 740
Sum finansiering -661 086 987 -669 373 103 -707 710 287 -616 823 760

Udekket / Udisponert 0 0 0 0
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Prosjekt Beskrivelse Prosjekt
Regnskap           

2017
Regulert 
budsjett 

Vedtatt 
budsjett 

Regnskap           
2016

01 - Skole
04452 SIKT 3 - Digitalt hamskifte i skolen - Inv.midler 3 017 815 2 826 462 2 826 462 2 466 341
04522 Skoleadministrativt program 433 715 953 538 953 538 0
05191 Grunnskole - opprettholde IKT standard 490 932 1 080 000 1 080 000 622 580
05349 Oppvekst  - fagsystem 0 0 0 163 376
Sum Skole 3 942 462 4 860 000 4 860 000 3 252 297

03 - Barne- og ungdomstjenester
05073 Kjøp/salg av bil 180 000 0 0 0
Sum Barne- og ungdomstjenester 180 000 0 0 0

05 - Kultur, idrett og fritid
05154 Utsmykking nybygg 0 0 0 1 906
05388 Etterbruk av E - 18 0 1 126 154 1 126 154 0
Sum Kultur, idrett og fritid 0 1 126 154 1 126 154 1 906

13 - Sentrale adminstrative funksjoner
04404 Oppgradering av møterom F7 og R4 188 319 163 012 0 561 575
04450 Fiber  Bommestad-Svarstad 7 500 000 6 461 538 1 846 154 0
04570 Kongeinskripsjon 199 010 553 846 0 0
04588 Nytt sak/arkivsystem 889 834 616 296 0 0
04911 Ledig 0 0 923 077 0
05073 Kjøp/salg av bil 111 987 0 0 0
05109 Oppgradering Tele- og datanettet 648 956 1 846 154 1 846 154 1 598 844
05159 Formidlingssenter Kaupang 0 0 0 0
05310 Innføring konkurransegjennomføringsverktøy 0 576 923 576 923 0
05313 Trådløst nettverk 315 613 0 0 839 960
05322 Fiberutbygging kommunale enheter 127 599 0 0 307 213
05346 Web utviklingsprosjekter 1 007 704 1 229 858 1 846 154 912 596
05362 Websak: ny funksjonalitet og integrasjon 0 184 615 184 615 192 957
05364 Tolkeprogram (fagsystem) 0 369 231 369 231 0
05368 Programvare Agresso UBW ON 692 133 369 231 369 231 213 980
05369 Investeringer, Bølgen 1 490 000 1 375 385 1 375 385 1 500 000
05899 Rammebevilgning, inventar og utstyr div. bygg 313 016 760 065 923 077 0
05997 Intern låneordning 0 2 473 400 2 307 692 0
Sum Sentrale adminstrative funksjoner 13 484 171 16 979 554 12 567 692 6 127 125

18 - Overføring til kirkelige fellesråd
04462 Vedlikehold middelalderkirker 5 000 000 4 615 385 4 615 385 2 500 000
04573 Tjølling kirkegård 5 000 000 4 615 385 0 0
04575 Kvelde kirkegård, prosjektering 500 000 461 538 0 0
04910 Ledig 0 0 4 615 385 0
04912 Ledig 0 0 461 538 0
05120 Rehabilitering kirkegårder 3 500 000 3 230 769 3 230 769 3 500 000
Sum Overføring til kirkelige fellesråd 14 000 000 12 923 077 12 923 077 6 000 000

31 - Virksomhet for funksjonshemmede
04512 Tjenesteshop - brukerstyring av tjenester 0 0 0 1 178 284
05073 Kjøp/salg av bil 0 0 0 269 900
Sum Virksomhet for funksjonshemmede 0 0 0 1 448 184

32 - Arbeid og aktivitet
05997 Intern låneordning 1 449 588 1 164 373 0 352 710
Sum Arbeid og aktivitet 1 449 588 1 164 373 0 352 710

33 - Sykehjem
04603 Inventar og ustyr - Sykehjem 192 213 153 770 0 0
04610 Signalanlegg sykehjem 623 774 0 0 0
05121 Kjøkkenutstyr Produksjonskjøkken 132 676 132 676 0 0
05997 Intern låneordning 226 255 226 255 0 0

Regnskapsskjema 2B Investeringsprosjekter
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Prosjekt Beskrivelse Prosjekt
Regnskap           

2017
Regulert 
budsjett 

Vedtatt 
budsjett 

Regnskap           
2016

Sum Sykehjem 1 174 918 512 701 0 0

34 - Psykisk helse og avhengighet
05073 Kjøp/salg av bil 185 000 0 0 0
Sum Psykisk helse og avhengighet 185 000 0 0 0

35 - Larvik helsehus
05381 Lydlogg - nødnettet 0 138 462 138 462 0
05997 Intern låneordning 145 000 133 846 0 0
Sum Larvik helsehus 145 000 272 308 138 462 0

36 - Hjemmetjenester
05073 Kjøp/salg av bil 0 923 077 0 0
05997 Intern låneordning 617 510 617 510 0 0
Sum Hjemmetjenester 617 510 1 540 587 0 0

37 - Fellesfunksjoner HO
05073 Kjøp/salg av bil 0 0 0 1 399 647
05356 Ny omsorgsteknologi 3 983 544 6 461 538 6 461 538 2 930 485
05378 Alarmanlegg - sykehjem 15 486 616 615 616 615 171 101
05380 Inventar/utstyr - Helse-omsorg 0 0 0 118 066
Sum Fellesfunksjoner HO 3 999 031 7 078 154 7 078 154 4 619 299

51 - Larvik Brannvesen
01533 Brann ny beredskapsbåt 831 250 323 077 0 0
01534 Brann ny stigebil 0 5 076 923 5 076 923 0
01563 Brann utvikling av dykkerberedskap 2 264 808 1 846 154 1 846 154 0
04463 Brannbil, fremskutt enhet 0 0 0 150 000
04513 Befalsbil Brannvesenet, LS 85738 0 0 0 751 400
05367 Ny brannbilCmannskapsbil) 2014 0 0 0 -35 898
Sum Larvik Brannvesen 3 096 058 7 246 154 6 923 077 865 502

53 - Arealplan
01570 Larvik gjestehavn 1 442 686 1 938 462 0 0
05352 Digitalt eiendomsarkiv 3 343 967 5 030 769 5 030 769 648 247
Sum Arealplan 4 786 654 6 969 231 5 030 769 648 247

54 - KMT-Forvaltning
00000 Ingen spesifikasjon 0 0 0 -6 000
01283 Bjønnes - Østby VA 0 0 0 25 350
01308 Foldvik Høymyr boligfelt 0 0 0 564 225
01364 Manglerød boligfelt bidragsmodell 0 0 0 521 308
01370 Omsland vannverk grunnvannundersøkelser 0 0 0 688 030
01389 KMT, ny gjenvinningsstasjon husholdningsavfall 489 562 0 0 38 524 650
01423 Kanalgata vennledningsanlegg 0 0 0 161 642
01437 Omre VA anlegg 0 0 0 221 300
01443 Nansetgata VA anlegg 0 0 0 7 144
01444 Torpefeltet 3 utbyggingsavtale 0 0 0 8 164
01446 Brunlaskogen utbyggingsavtale 78 276 923 0 3 486
01447 Rakke universell utforming statsmidler 0 0 0 544 937
01451 Helgeroa avløp 94 800 0 0 4 737 577
01457 Søndersrød avløp 0 0 0 1 848
01461 Herregården - Karistranda VA 49 618 0 0 11 862 355
01467 Hølen pumpstasjon ombygging 62 094 0 0 283 354
01470 Steingata VA 0 0 0 10 446
01476 Utskifting AC 2013-2015 10 571 050 7 384 615 0 18 974 222
01477 Bommestad - Hølen forprosjekt 0 0 0 1 105 329
01478 Solstad Syd/Varden VA etappe 1 249 092 0 0 11 077 734
01480 Asfalt 2013 0 0 0 9 880
01482 Ula VA 6 684 706 8 446 154 0 4 560 244
01483 Kvikkleiresikring Lågen 0 0 0 1 778 425
01488 Lillevik - Ventilasjon/luftrensing 0 0 0 402 335
01490 Fagerli - Torstvedt Syd, ny skole trafikkløsning 7 738 905 4 615 385 0 16 715 477
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Prosjekt Beskrivelse Prosjekt
Regnskap           

2017
Regulert 
budsjett 

Vedtatt 
budsjett 

Regnskap           
2016

01493 Ferdige VVA prosjekter etterkostnader 791 488 96 923 0 234 923
01495 Agnes Sjøparken utbyggingsavtale 21 284 759 17 169 231 0 0
01497 Kleiverveien VA 0 0 0 603 019
01498 Nevlunghavn VA 5 164 116 4 153 846 0 529 194
01499 Bøkelia VVA anlegg etappe 1 2 198 227 0 0 4 600
01504 Bugge pumpestasjon nødoverløp 0 0 0 70
01507 Olavsgt,Høyersgt, VVA-Kvartal 9 0 0 0 1 922 477
01508 Sjeggestad avløpspumpestasjon 0 0 0 93 368
01511 Park/Friområder universell utforming 43 553 0 0 223 612
01514 Reparasjon av bruer 356 0 0 6 309 744
01515 Gopledal - Bjørndalen vannledning 1 894 236 2 584 615 0 5 526 620
01519 Kloakkpumpestasjoner oppgradering 2015 1 072 950 1 015 385 0 6 204 971
01520 Saltbrygga utbyggingsavtale 1 011 556 230 769 0 3 189 170
01521 Høyersgate - fortau 0 0 0 437 425
01522 Nordkvelde VA 89 741 138 462 0 413 868
01523 Ladestasjoner elbil 936 806 923 077 923 077 773 656
01524 Fagerli - drensledning fra høydebasseng 0 0 0 377 083
01526 Park Investering 2015 0 0 0 148 500
01527 Asfaltering 2016 0 -168 000 4 615 385 9 414 416
01528 Parkering Bøkeskogen 5 977 789 5 538 462 0 2 720 225
01529 Bjønnesbrygga utbedring 0 0 0 139 225
01530 Ny feiebil Øya 0 2 307 692 2 307 692 0
01531 Trafikksikkerhet Sky skole -212 079 0 0 1 935 481
01532 Fontene torget 0 0 0 4 129 667
01535 Holmejordet overvann 0 0 0 703 521
01536 Utstyr Øya 2016 0 0 0 6 186 430
01537 Rødberg Bekk 1 527 966 494 769 0 1 513 596
01538 Solstad Syd VA etappe 2 9 965 145 9 923 077 0 2 517 467
01539 Nordgata/Barkevikveien VA 5 982 339 7 846 154 0 653 260
01540 Løveskogen  avløp 2 335 295 16 615 0 326 169
01541 Gamle brannstasjon VA 7 928 977 6 369 231 0 1 794 996
01542 Stavern Torg/Storgaten VA 438 608 369 231 0 0
01543 Reipbanegata VA 605 479 553 846 0 0
01544 Kaupangåsen VA 1 292 803 0 0 666 673
01545 Herregården - Karistranda VA etappe 2 18 456 140 14 769 231 1 846 154 3 654 651
01546 Avløpsverk - renseanlegg i Lågendalen 470 0 0 290 405
01547 Avløpsverk - inv.tiltak i Lillevik renseanlegg 967 935 923 077 0 1 336 586
01548 Brunlanesveien - Strandebakken avløp 198 834 138 462 0 181 299
01549 Trafikksikkerhetstiltak Gamle Stavernsvei 753 772 3 323 077 0 151 806
01550 Trafikksikkerh.tiltak Kaupangveien-Mellomhagen 218 115 282 462 0 1 044 614
01552 Greveveien VA 5 337 091 6 830 769 0 412 579
01553 Veilys 2016 0 0 0 335 436
01554 Solstad - Varden etappe 3. 5 391 909 7 753 846 0 536 181
01555 Agnes alle momsrefusjoner 0 0 0 5 304 344
01556 Vann nødforsyning 0 0 0 475 153
01557 Fontene torget 2017 227 139 1 846 154 1 846 154 0
01558 Park Indre havn - midlertidige tiltak 1 604 406 1 061 077 923 077 0
01562 Ula camping innløsing av bygg 2 200 000 2 030 769 1 200 000 0
01564 Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale 4 511 388 4 246 154 0 0
01565 Jahrehagen hyttefelt VA - utbyggingsavtale 9 882 802 7 384 615 0 0
01566 Utstyr Øya 2017 7 448 808 1 846 154 0 0
01567 Veilys 2017 5 224 169 4 107 692 0 0
01568 Dolven - Foldvik AC 455 477 461 538 0 0
01569 Lekeutstyr Skolehagen Nevlunghavn 1 010 807 1 015 385 0 0
01571 Nevlungen VVA utbyggingsavtale 3 105 059 2 953 846 0 0
01572 Bommestad - Hølen avløp etappe 1 223 213 5 353 846 0 0
01573 Asfaltering 2017 KMT 4 296 741 4 033 846 0 0
01574 Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale 3 315 384 3 600 000 0 0
01575 Nevlunghavn VA etappe 1 1 000 627 1 038 462 0 0
01576 Ulfsbakk nødvann 33 153 0 0 0
01577 Hem istandsetting VA etter spregningsuhell 963 206 507 692 0 0
01578 Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale 703 779 0 0 0
01579 Gunnar Reiss Andersens gate vannledning 112 443 92 308 0 0
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01580 Solstad - Varden VA etappe 4 201 260 184 615 0 0
01901 Rehabilitering vann 0 0 38 169 231 0
01903 Rehabilitering avløp 0 121 846 44 353 846 0
01907 Veiformål 0 216 923 19 384 615 0
04282 Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter 153 972 0 0 0
04464 Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019 0 0 18 461 538 0
05210 Torpefeltet - grunnerverv 15 560 0 0 0
05361 Skredsikring Faret(fra 2015) 2 793 454 2 769 231 2 769 231 23 245 771
05387 Skøyteis på torget 0 0 0 1 994 631
Sum KMT-Forvaltning 177 077 126 159 179 538 136 800 000 211 440 342

55 - KMT Øya
01541 Gamle brannstasjon VA 0 0 0 27 705
Sum KMT Øya 0 0 0 27 705

57 - Geodata
08371 Geovekst-midler (tidl. prosjekt 05376) 0 0 0 186 690
09970 Finansiering investeringer 0 700 000 0 0
Sum Geodata 0 700 000 0 186 690

63 - Prosjekt,drift og vedlikeh.(Regnsk. 2016 inneh. også 61 - Bygg og prosj. som er org. inn i 63 Prosj., drift og vedlh. i 2017)
04033 Priv. bedrifter - til tilfluktsrom (ref.) 0 0 0 49 646
04124 Solstad barnehage - ombygging og utvidelse 37 875 0 0 16 150
04128 Mesterfjellet skole - ny 1-10 skole 1 769 359 113 538 113 538 483 027
04264 Fagerli skole (Torstvedt) 32 196 544 19 558 154 25 096 615 78 441 784
04269 Valmueveien 9 - nye utleieboliger 1 003 201 899 077 2 123 077 16 904 872
04282 Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter 1 341 190 1 178 769 15 624 923 2 242 380
04333 Farrishallen rehabilitering 0 0 0 509 906
04335 Hedrum u-skole - Hybrid ventilasjon 132 247 83 077 0 1 147 031
04336 Byskogen - ny barnehage 37 072 806 35 538 462 42 000 000 547 020
04337 Fagerli barnehage (Torstvedt) 607 331 -2 397 231 372 000 11 461 278
04355 Husebyjordet - nye omsorgsboliger 45 015 650 37 722 462 58 030 154 2 401 347
04357 Stavernhallen - energiøkonomiserende tiltak 1 538 398 1 661 538 0 0
04358 Brunla/Stavern skole, samlokalisering 22 950 0 0 0
04359 Utskifting av oljefyrer 320 713 0 0 2 564 974
04362 Festiviteten - investeringer 2014 - 2016 707 234 1 846 154 22 800 000 44 675
04364 Solstad Vest - regulering og salg av tomter 2 175 464 1 172 308 1 956 923 389 500
04403 torstvedt skole - inventar og utstyr 3 660 077 0 0 10 014 870
04407 Fagerli barnehage - innventar og utstyr (Torstvedt) 48 966 -313 846 0 1 337 424
04412 Vikingveien 4 - Nytt ventilasjonsanlegg 0 0 0 204 913
04413 Herregården - Nytt brannalarmanlegg 0 0 0 176 032
04414 Borgejordet barnehage - Nytt ventilasjonsanlegg 409 702 544 615 406 154 149 475
04416 Rødbøl barnehage - Nye vinduer 0 0 0 22 936
04417 Tanum barnehage - Nye vinduer 0 0 0 158 924
04419 Tjodalyng barneskole - Rømningsvei fra bassengkjeller 879 216 350 769 0 29 750
04420 Grevle sykehjem - Nytt kjøleanlegg Rakke og SD anlegg 0 -166 154 0 299 160
04421 Tjølling sykehjem - Nye lyskilder 20 994 0 0 323 944
04422 Furuheim sykehjem - Ny brannsikr. og kjøling vent. 364 080 350 769 1 366 154 990 650
04423 Stavern sykehjem - Nytt vent.aggregat med kjøling 681 687 346 154 230 769 1 259 981
04424 Yttersølia sykehjem - Nytt kjøleanlegg 0 0 0 292 850
04427 Østre Halsen skole - Nye vinduer og dører 224 092 203 077 0 1 972 828
04428 Jordet skole - Nye vinduer og dører 0 0 0 231 355
04429 Berg skole - Nytt ventilasjonsanlegg, SD anlegg, dører 0 0 0 1 440 772
04430 Mellomhagen u-skole - Nye dører 309 585 203 077 0 1 472 300
04431 Tjodalyng u-skole - Nytt vent.anlegg, nye vinduer 276 625 138 462 1 061 538 172 650
04432 Sky skole - Paviljonger 2015 0 0 0 9 315
04445 investeringer ifm EPC-kontrakter 416 115 553 846 13 753 846 106 060
04446 Ny Barnehage i Byskogen, inventar 950 434 1 236 923 1 846 154 0
04466 Nanset skole - Ombygging/rehabilitering 900 0 0 255 075
04470 Berg skole - Nytt skole kjøkken og garderobe 1 467 319 138 462 0 62 900
04471 Frøy Skole, oppgradering svømmehall 7 791 700 7 661 538 5 353 846 309 984
04472 Hvarnes skole, Oppgr.av lysarmaturer/sikringsskap 462 048 184 615 184 615 43 350



25/18 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 - 18/00080-2 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 : 21204_Arsregnskap Larvik Kommune 2017_nett

21Årsregnskap 2017

Prosjekt Beskrivelse Prosjekt
Regnskap           

2017
Regulert 
budsjett 

Vedtatt 
budsjett 

Regnskap           
2016

04473 Østre Halsen Skole,Nytt held.Brannalarmanl./innv.dører 675 0 0 352 979
04475 Jordet Skole, Nye dusjer/garder.,nye utg.dører,utv.brannalarmanl. 13 513 -83 077 0 874 463
04476 Mellomhagen u-skole, Nytt heldekkende brannalarmanlegg 29 685 -73 846 0 332 981
04478 Hedrum U-skole, Nytt skolekjøkken 0 0 0 1 094 776
04479 Bergeskogen Bhg, ny drenering, nye lysstoffarmaturer 175 726 27 692 0 156 103
04480 Jegersborg Bhg, Oppføre vognskjul 5 400 0 0 279 006
04481 Byskogen sykehjem, Utvidelse av nødstrøm 2 060 717 1 384 615 1 384 615 284 192
04482 Grevle sykehjem, Nye nødlys, ny belysning Rakke 386 013 396 923 443 077 14 025
04483 Stavern Sykehjem,Nye branndet.,nye automatsikr.,nye branndører 0 0 0 552 667
04484 Kveldssol, nytt brannalarmanlegg 5 925 0 0 241 033
04485 Rekkevik Sykehjem, Ny belysning 356 875 0 0 68 036
04486 Tjølling Sykehjem, Legionella sikring. Tekn. Innst.for rens.vann 865 065 507 692 0 6 800
04487 Furuheim Sykehjem, Legionella sikring. Tekn. Innst.for rens.vann 552 203 212 308 0 6 800
04488 Byskogen sykehje, Legionella sikring. Tekn. Innst.for rens.vann 399 027 120 000 0 6 800
04489 Grevle sykehjem, Legionella sikring. Tekn. Innst.for rens.vann 140 377 175 385 286 154 6 800
04490 Stavern sykehjem, Legionella sikring. Tekn. Innst.for rens.vann 276 459 267 692 286 154 6 800
04491 Rekkevik sykehjem, Legionella sikring. Tekn. Innst.for rens.vann 300 520 267 692 286 154 7 650
04492 Presteløkka sykehjem, Legionella sikring. Tekn. Innst.for rens.vann 134 106 175 385 286 154 7 650
04493 Farrishallen, Nye garderober, dusjer, og badstuer i svømmehall 1 225 0 0 5 211 583
04494 Herregården, nytt sprinkleranlegg 282 875 535 385 4 061 538 47 100
04495 Munken, Brannsikringstiltak 87 750 1 200 000 1 200 000 227 023
04496 Brannstasjonen, Ombygging for å tilferdsstille HMS krav 349 636 0 0 1 081 040
04497 Borgejordet 23, Nytt brannalarmanlegg 0 0 0 446 078
04498 Gjerdal 12, Nye garderober hos IT 22 625 0 553 846 61 200
04528 Kvelde skole - Etterisolering og ny utvendig kledning 999 586 1 283 077 0 31 450
04530 Brannsikring Dr. Holmsvei 29 700 1 846 154 1 846 154 0
04533 Regulering av arealer på Tagtvedt 0 184 615 184 615 0
04534 Legevakt - Prosjektering 2017 63 506 276 923 461 538 0
04537 Omsorgsboliger Kvelde 92 356 0 0 0
04538 Frøytunet - utvidelse med nye boenheter 14 175 46 154 5 538 462 0
04539 Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter 68 513 0 0 0
04542 Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy 176 393 553 846 0 0
04544 Tjodalyng B og U skole - nytt brannalarmanlegg 27 623 369 231 0 0
04545 Tjodalyng B. skole - nytt dusjanlegg lærere 6 300 46 154 0 0
04546 Østre Halsen Skole - solavskjerming 234 632 230 769 0 0
04547 Brunla Skole - solavskjerming 21 150 230 769 0 0
04548 Hedrum U. skole - solavskjerming 115 569 230 769 0 0
04549 Jordet skole - solavskjerming 111 462 230 769 0 0
04550 Berg skole - nye el. tavler 143 052 184 615 0 0
04551 Østre Halsen - etterisolering og ny kledning 1907 bygg, nye el. skap 211 729 646 154 0 0
04552 Frøy skole - nytt heldekkende brannalarmanlegg og nye el. skap 0 295 385 0 0
04553 Bergeskogen Barnehage - nytt vognskjul, nytt kjøkken og nye dører 516 875 830 769 0 0
04554 Borgejordet barnehage - nytt kjøkken 5 400 138 462 0 0
04555 Helgeroa barnehage - nytt kjøkken 234 962 138 462 0 0
04556 Byskogen sykehjem - ny heis 44 325 46 154 0 0
04557 Farrishallen - nye v.v tanker, ny led belysning svømmehall 1 105 798 923 077 0 0
04558 Stavern hallen - etterisolering gmlt tak + nytt brannalarmanlegg 1 273 118 1 015 385 0 0
04559 Furuheim sykehjem - nytt kjøkken, nytt låsesystem 125 410 2 353 846 0 0
04560 Grevle sykehjem - utvendig solavskjerming Rakke 2 107 185 138 462 0 0
04561 Stavern Sykehjem - branntiltak, nye dører omsorgsleiligheter 201 480 92 308 0 0
04562 Jegersborg barnehage - nye dører med klemsikring 416 284 323 077 0 0
04563 Larvik Bibliotek - ny avfallsstasjon i grunn 20 025 323 077 0 0
04564 Rekkevik Sykehjem - ny avfallsstasjon i grunn 21 375 323 077 0 0
04565 Bøkeskogen eldresenter - ny avfallsstasjon i grunn 19 800 323 077 0 0
04567 Søbakken sykehjem, nytt kjøkken 24 750 230 769 0 0
04568 Mellomhagen skole - solavskjerming 99 758 138 462 0 0
04572 Tjølling sykehjem - nytt kjøkken 28 350 230 769 0 0
04577 Ra u skole - Nytt automasjonsanlegg 543 865 923 077 0 0
04578 Hedrum u-skole etterisolering og tekking av tak etc. 10 800 1 936 615 0 0
04579 Berg skole nytt ventilasjonsanlegg 7 200 1 476 923 0 0
04580 Frøy skole - nytt vetilasojnsanlegg, nye vinduer og dører etc. 37 950 46 154 0 0
04581 Bøkeskogen eldresenter - etterisolering av tak, etc. 31 050 1 476 923 0 0
04582 Larvik bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører 831 683 1 938 462 0 0
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04583 Mesterfjellet 1-10 skole - ny energikilde/el. kjele 12 150 1 384 615 0 0
04586 Borgejordet 23 - tilbygg lasterampe 18 900 579 692 0 0
04589 Brunla u-skole, innstallasjon av el. kjele 270 705 230 769 0 0
04590 Yttersølia sykehjem, legionellasikring 382 160 369 231 0 0
04591 Søbakken sykehjem, legionellasikring 6 063 184 615 0 0
04592 Kvelde sykehjem, legionellasikring 130 499 184 615 0 0
04593 Kveldehallen, instalasjon av 2 varmepumper 240 206 230 769 0 0
04594 Farrishallen, instalasjon av 2 varmepumper 235 159 346 154 0 0
04595 Furuheim - utbygging for EMBLA 874 493 738 462 0 0
04596 Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten 74 069 13 000 000 0 0
04600 Brannstasjonen - Ny varmepumpe 286 900 553 846 0 0
04601 Grevle sykehjem - Ny varmepumpe 38 250 664 615 0 0
04606 Håkons gate 44 2 000 0 0 0
04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom 0 -995 077 24 000 000 0
04908 Rammebevilgning - oppgradering skolebygg 0 -1 096 615 9 230 769 0
04909 Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg 0 927 692 4 615 385 0
05073 Kjøp/salg av bil 396 774 124 615 0 0
05159 Formidlingssenter Kaupang 0 276 923 7 523 077 0
05210 Torpefeltet - grunnerverv 427 626 0 0 442 866
05211 De fem kulturhus/Herregården 160 521 -25 846 461 538 221 948
05355 Stavern Idrettspark Kaken 47 104 570 34 730 769 49 500 000 1 112 290
05378 Alarmanlegg - sykehjem 103 950 0 0 0
Sum Prosjekt, drift og vedlikehold 207 139 082 188 355 077 304 469 538 151 723 224

64 - Utvikling og forvaltning
04386 Dronningensgate 17 11 466 126 4 430 769 13 200 000 10 180 622
04389 Hoffsgt. 35  - nye utleieboliger 133 081 -1 608 000 0 8 460 976
04390 Veldreløkka 8, snr. 22 Kjøp av bolig 0 0 0 1 967
04407 Fagerli barnehage - innventar og utstyr (Torstvedt) 0 0 0 147 557
04439 Veldrestubben snr. 2 0 0 0 1 726 295
04442 Kleiverhagen 60 0 0 0 264 340
04444 Sivstråveien 1, andelsnr. 1 i Sjølyst lll Brl 0 0 0 14 660
04449 Nordbykammen 34 0 0 0 29 152
04453 Bredochs gate 6 B 0 0 0 185 346
04454 Almeveien 8 E 0 0 0 7 650
04455 Jerpeveien - 2 småhus 365 350 692 308 0 158 452
04456 Rabben - 2 småhus 287 763 553 846 0 430 905
04457 Dolvenhøyda 2 - nye boenheter 489 959 507 692 0 328 524
04458 Bommestadåsen 104 0 0 0 14 768
04460 Hoffsgate 27A 0 0 0 264 895
04461 Møllegata 2A 0 0 0 33 172
04468 Rødbøl skole - Salg av skoledelen 311 001 0 0 118 855
04499 Lakseveien 2 0 0 0 1 295 340
04500 Schleppegrellsgate 12 0 0 0 1 890 022
04507 Heibergs gate 81 0 0 0 109 881
04511 Nanset Allè 7 - Nye familieboliger 189 728 276 923 0 9 800
04514 Tagtvedtveien 30 F bolig 0 0 0 1 445 651
04515 Øvre Haraldsgate 6 0 0 0 1 488 921
04516 Johan Ohlsensgate 9 0 0 0 3 820 656
04519 Gunnar Reiss-Andersensgate 164 andel 23 0 0 0 499 905
04520 Futestien 4 0 0 0 2 714 303
04521 Møllegata 2A, snr. 12 0 0 0 1 330 821
04522 Skoleadministrativt program 170 0 0 0
04523 Nordbyveien, bolig 1 2 133 0 0 728 517
04526 Oberst Petersvei 8B 76 091 0 0 2 268 251
04527 Heibergsgate 32, bygg 535 425 498 462 0 3 395 661
04529 Kjøp av Alders borettslags eiendom 1 065 408 987 692 0 0
04535 Cort Adlers gt. 5 - kjøp av eiendom 1 019 875 0 0 25 525
04539 Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter 331 838 369 231 0 0
04540 Vestbyåsen 6D 1 138 113 1 043 077 0 0
04543 Nordre Hagavei 13A, andel nr. 18 1 932 517 1 753 846 0 0
04569 Hospitalgata 36 - 39 190 465 0 0 0
04571 Sollihagen 9 6 295 970 5 815 385 0 0
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04585 Tallak Nielsensgate 2c 540 125 553 846 0 0
04587 Futejordet 11, andel 21 2 870 0 0 0
04598 Kleiverveien 154 2 500 0 0 0
04599 Rekkeviksgate 91 737 714 681 231 0 0
04604 Merkesteinveien 1 2 108 975 1 947 692 0 0
04606 Håkons gate 44 5 605 0 0 0
04607 Herman Wildenveys gate 43 d 1 956 592 1 809 231 0 0
04608 Hemløkka 7 3 059 060 2 824 615 0 0
04609 Anemoneveien 38 2 481 434 2 353 846 0 0
04906 Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger 0 1 942 154 27 692 308 0
04907 Rammebevilgning - kjøp av kommunale flyktningeboliger 0 1 089 231 27 692 308 0
Sum Utvikling og forvaltning 36 725 887 28 523 077 68 584 615 43 391 387

Total 468 002 486 437 429 985 560 501 538 430 084 618
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Konto Beskrivelse Konto Regnskap        
2017

Regnskap              
2016

Eiendeler

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg
227080000 Aktiverte faste eiendommer og anlegg 4 301 417 247 3 925 617 671
227080001 Avskriving faste eiendommer og anlegg -509 733 002 -423 574 550

Sum Faste eiendommer og anlegg 3 791 684 244 3 502 043 121

Utstyr, maskiner og transportmidler
224080000 Aktiverte maskiner, transp.midler og utstyr 905 439 526 831 263 665
224080001 Avskriving maskiner, transp.midler/utstyr -448 875 631 -395 766 661

Sum Utstyr, maskiner og transportmidler 456 563 894 435 497 004

Utlån
222200000 Kvelde Mølle AS 1 835 783 1 965 483
222890050 Forskuttering spillemidler og mvakompensasjon idrettsanlegg 4 806 943 0
222890055 Larvik Kommunale Boligstiftelse 18 466 448 19 305 832
222890920 Larvik Håndballklubb Ansvarlig lån 4 000 000 4 000 000
223890300 Sosiallån (Agresso) 1 381 764 1 332 910
223890355 Husbankutlån til private, Et.lån I uten sikkerhet 115 073 390 960
223890420 Husbankutlån til private, Et.lån I 1 635 851 2 230 993
223890423 Husbankutlån til private, Startlån 395 014 559 352 751 794

Sum Utlån 427 256 421 381 977 972

Aksjer og andeler (langsiktig)
221110000 Statsforetak 9 300 9 300
221151000 Kommune-/Fylkesforetak 2 201 763 2 509 763
221200000 Private - Investering aksjer og andeler 111 194 970 89 729 470

Sum Aksjer og andeler 113 406 033 92 248 533

Pensjonsmidler
220550000 Pensjonsmidler KLP 2 987 272 212 2 761 211 339
220550001 Pensjonsmidler - SPK 356 030 781 347 453 815

Sum Pensjonsmidler 3 343 302 993 3 108 665 154

Sum Anleggsmidler 8 132 213 586 7 520 431 784

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer
213080999 Gjennomgangsbeløp Fordring 129 369 862 120 081 190
213640699 Oppgjørskonto momskompensasjon 28 933 788 23 877 807
215640000 Oppgjørskonto - mva 0 11 958 726
216890100 Kundefordringer 22 452 271 29 964 079
216890101 Kundefordringer Parkering 113 798 132 256
216890102 Motpost kundefordringer LKBS se 233 080 301 -20 741 -70 484
217080000 Forskudd/skyldig lønn 70 703 112 561
217080001 Negativ lønn (opparbeidet gjeld) 105 066 105 222
217610001 NAV - mottatte ref.krav 73 928 -210 310
217610101 NAV - ref.krav feriepenger 4 856 696 4 874 998
217610102 NAV - ref.krav sykepenger 1 914 414 3 761 098
217890000 Påløpte, ikke mottatt renteinntekter 257 250 278 313
217890100 Forskuddsbetalinger 76 126 73 998

Spesifisert balanseregnskap
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Sum Kortsiktige fordringer 188 203 161 194 939 454

Aksjer og andeler (kortsiktig)
218200790 Norske aksjer 31 109 606 26 445 484
218430790 Utenlandske aksjefond 133 455 853 72 883 746
218430792 Rentefond 284 972 700 320 884 579
218430794 Eiendomsfond 89 809 725 58 495 799

Sum Aksjer og andeler 539 347 884 478 709 609

Obligasjoner
210320790 Bankinnskudd-forvaltere 6 937 1 863 542
211355792 Obligasjoner til varig eie 192 000 000 207 000 000
211355799 Overkurs anleggsobligasjoner 1 394 382 1 904 003
213355792 Opptjent rente obligasjoner 3 289 736 3 679 177
233355799 Underkurs anleggsobligasjoner (211355792) -351 061 -351 061

Sum Obligasjoner 196 339 994 214 095 661

Kasse og bankinnskudd
210000000 Kontorkasse 57 699 66 191
210070000 7143.05.00354 DnB skattetrekk 64 130 137 59 156 648
210320000 7143.05.00001 DnB driftskonto 238 707 211 363 530 440
210320001 7143.05.00370 DnB Husbank 59 814 387 115 499 150
210320002 7177.05.93934 DnB - Innfordring 5 371 24 520
210320005 7143.05.00060 DnB nye husb.lån 9 150 831 33 258 162
210320007 7143.05.00443 DnB remittering Sosial 5 625 565 -1 978 842
210320008 7143.05.00451 DnB Kronekort NAV 58 732 11 072
210320009 7143.05.00478 Dnb Kronekort Barnevern 34 321 34 221
210320014 1503.10.66694 DnB remittering Barnevern 3 472 402 -432 083
210320018 7143.05.00168 Renteavregningskonto 0 1 964 803
210320200 7143.05.00575 Primæroppgavefond 188 970 0
210320903 7143.05.00427 DnB Sylvette =252080131 53 735 53 026
210320904 7143.05.00559 DnB = 252080130 1 994 1 988

Sum Kasse og bankinnskudd 381 301 355 571 189 293

Premieavvik
219080000 Premieavvik pensjon KLP 164 675 130 170 028 293
219640000 KLP - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon 23 208 990 23 963 786

Sum Premieavvik 187 884 120 193 992 079

Sum Omløpsmidler 1 493 076 514 1 652 926 095

Sum Eiendeler 9 625 290 100 9 173 357 880

Egenkapital og gjeld

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond
256080000 Disposisjonsfond - disponibelt -127 565 033 -68 819 109
256080101 Disposisjonsfond - vedlikehold LKE -3 975 453 -546 453
257080102 POF-prisregulering -22 156 540 -19 156 540
257080103 POF-buffer -11 248 019 -8 248 019
257080105 Disp.f. Gjennomgangsleil. sos.tj. brukere -114 312 -114 312
257080106 Disp.f. Næringsfond -183 254 -183 254
257080107 Disp.f. Husleiesubsidier Omsorgsboliger -9 104 965 -9 104 969
257080108 Disp.f. Bygningsskadefondet -2 913 661 -2 513 657
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Konto Beskrivelse Konto Regnskap        
2017

Regnskap              
2016

257080109 Disp.f. Omstillingsmidler til nanset og Frostvedt skoler 0 -349 000
257080110 Disp.f. Tap av utestående husleie -300 000 -300 000
257080111 Til vedlikehold av kirker og kulturbygg -3 478 842 -3 478 842

Sum Disposisjonsfond -181 040 078 -112 814 154

Bundne driftsfond
252080109 Tidl. løges legat til barnehager 0 -149 200
252080126 Fond til fremme av fisk i Lågen (Gr.kap =125.000) 0 -138 761
252080130 Gave fanekonto 7143.05.00559/210320904 -1 994 -1 988
252080131 Gave Sylvette konto 7143.05.00427/210320903 -53 735 -53 026
252080140 VAR-regnskap Vann -318 060 -59 727
252080150 VAR-regnskap Avløp -2 278 576 -7 853 877
252080151 VAR-regnskap Avfall -1 493 142 -4 878 837
252080162 Selvkostfond  Feier-regnskap -549 585 -537 386
252080500 Bundne driftsfond - ovf. neste år -35 425 129 -51 024 796

Sum Bundne driftsfond -40 120 219 -64 697 597

Ubundne investeringsfond
253080000 Ubundne investeringsfond- disponibelt -12 271 032 -6 290 162
253080102 Ub. inv.fond  Boliger for vanskeligstilte -3 000 082 -3 000 082
253080112 POF - Grunnkapital -602 207 955 -602 207 955
253080113 POF-Vedlikehold kulturbygg og kirker -34 273 637 -34 273 637
253080900 Ubundne tomtefond -925 121 -925 121

Sum Ubundne investeringsfond -652 677 827 -646 696 957

Bundne investeringsfond
255080100 Bundne investeringsfond -6 038 223 -8 883 031

Sum Bundne investeringsfond -6 038 223 -8 883 031

Endring av regnskapsprinsipp
258610000 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 31 337 526 31 337 526

Sum Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 31 337 526 31 337 526

Regnskapsmessig mindreforbruk
259080003 Overskudd 2017 -36 404 587 -67 358 872

Sum Regnskapsmessig mindreforbruk -36 404 587 -67 358 872

Kapitalkonto
259900000 Kapitalkonto -499 043 707 -337 746 569

Sum Kapitalkonto -499 043 707 -337 746 569

Sum Egenkapital -1 383 987 116 -1 206 859 654

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelse
240080000 Pensjonsforpliktelser KLP -3 481 211 420 -3 345 665 618
240080001 Pensjonsforpliktelser - SPK -504 420 195 -480 387 824
240640000 KLP Arbeidsgiveavgift netto pensjon -69 645 429 -82 408 054
240640001 SPK Arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelse -20 922 908 -18 743 696

Sum Pensjonsforpliktelser -4 076 199 952 -3 927 205 192

Ihendehaverobligasjoner
241080000 Obligasjonslån -450 349 000 -746 837 000
242080000 Obligasjonslån med forfall neste år -5 700 000 0

Sum Ihendehaverobligasjonslån -456 049 000 -746 837 000
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Konto Beskrivelse Konto Regnskap        
2017

Regnskap              
2016

Sertifikatlån
243080000 Sertifikatlån -710 000 000 -180 000 000

Sum Sertifikatlån -710 000 000 -180 000 000

Andre lån
245395000 Statsbanker -1 905 900 010 -1 851 400 000
245395001 Avsetning minimumsavdrag 0 55 679 398
245550000 Forsikringsselskaper -270 000 000 -365 000 002
249395000 Statsbanker videreutlån -414 171 078 -442 621 411
249395002 Ekstraord. avdrag Et.lån 5 072 689 50 983 259

Sum Andre lån -2 584 998 399 -2 552 358 756

Sum Langsiktig Gjeld -7 827 247 351 -7 406 400 948

KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld
232890100 Utbetaling vedr. Torpefeltet -264 224 -264 224
233080009 Interimskonto feilliste OCR-innbetalinger -2 100 0
233080030 Komm.fakt's servicekti (trygd pr. kunde) 12 586 5 037
233080300 Tidligere reastanser LKBS -20 741 -70 484
233080301 Motkonto tidligere restanser for LKBS 20 741 70 484
233999999 Gjennomgangsbeløp Gjeld -37 913 240 -35 279 223
235640000 Oppgjørskonto - mva -1 748 715 -3 990
236890000 Leverandørgjeld/Remittering -53 452 492 -119 414 969
236890423 Boligtilskudd etablering, til disposisjon -697 076 -1 754 412
236890424 Boligtilskudd etablering, disponert, ikke utbetalt -2 503 -1
236890425 Boligtilskudd tilpassning, til disposisjon -416 388 157 626
236890426 Boligtilskudd tilpassning, disponert ikke utbetalt -5 625 -107 587
237355000 Påløpte, ikke betalte renter -11 363 909 -9 062 737
237355010 For lite betalt avdrag 0 -55 679 398
237395000 Husbanken-ekstraord.innfr.fv.lån d.år -5 072 689 -50 983 259
237890415 Diverse depositum -1 250 -1 250
238550000 KLP brutto pensjonspremie 0 1 035
238640007 Arb.g.andel av påløpte feriep. -23 589 326 -22 502 488
238640201 Påleggstrekk -215 351 -179 037
238640202 Arb.g.avgift av lønn + arb.givers andel pensjon -39 036 519 -36 692 697
238640203 Arbeidsgiveravgift tillegg KLP -8 133 359 -8 808 874
238640210 Skattetrekk -63 580 564 -58 566 534
238890990 Feriepenger opptjent tidligere år 0 -11 764
238890991 Feriepenger opptjent i år -167 300 188 -159 487 277

Sum Annen kortsiktig gjeld -412 782 933 -558 636 024

Premieavvik
239080001 Premieavvik pensjon SPK -1 118 839 -1 284 092
239640001 SPK - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon -153 862 -177 162

Sum Premieavvik -1 272 701 -1 461 254

Sum Kortsiktig Gjeld -414 055 634 -560 097 278

Sum Egenkapital og Gjeld -9 625 290 100 -9 173 357 880
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Noter til regnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper
Note 2 Spesielle poster og hendelser etter balansedagen
Note 3 Endring i arbeidskapitalen
Note 4 Garantiansvar
Note 5 Mer-mindre forbruk drift
Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger
Note 7 Kapital konto
Note 8 Anleggsmidler fordelt på avskrivningstid
Note 9 Anleggsmidler - aksjer og andeler
Note 10 Finansielle omløpsmidler (POF)
Note 11 Finansielle omløpsmidler - Anleggsobligasjoner
Note 12 Langsiktig gjeld og avdrag på lån
Note 13 Rentebytteavtaler - virkelig verdi
Note 14 Fordeling gjeldsforpliktelse på selvkostområde og øvrig virksomhet
Note 15 Oversikt vertskommunesamarbeid
Note 16 Mellomværende med kommunale foretak
Note 17 Selvkost
Note 18 Ytelser til ledende personer og revisor
Note 19 Pensjon KLP
Note 20 Pensjon SPK
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NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper.
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet 
eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres 
ikke.
Alle utgifter og inntekter er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner.
Alle kjente utgifter og inntekter i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun 
den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den del av lån som ikke er 
brukt, er registrert som memoriapost (ubrukte lånemidler) i balansen.
Investeringer i investeringsregnskapet blir ført netto, dvs. eksklusiv mva, dersom virksomheten ligger innenfor 
avgiftsområdet, for eksempel VAR-regnskapet. 
Investeringen utenom avgiftsområdet blir ført brutto, dvs. inklusiv mva. 
I den grad enkelte inntekter og utgifter ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, 
registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler.
I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler 
er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler.
Anleggsmidler som varige driftsmidler er fast eiendom, bygninger, anlegg inventar, utstyr, transportmidler, 
maskiner m.v. Et varig driftsmiddel må ha en anskaffelseskost på minimum kr. 100.000,- og en økonomisk 
levetid på minst 3 år.

Aksjer, andeler, obligasjoner og utlån med løpetid over ett år kan klassifiseres som finansielle anleggsmidler.

Finansielt motiverte investeringer i verdipapirer vil alltid være omløpsmidler uavhengig av hvilken tidshorisont 
kommunen har for slike plasseringer.

Kommunen følger KRS nr. 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler.
Vedlikehold som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets standard utgiftsføres i driftsregnskapet.

Påkostninger som øker standarden på anleggsmiddelet føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen. 
En påkostning må i tillegg være på minimum kr.100.000,- før den kan føres i investeringsregnskapet.  

Klassifisering av gjeld.
Langsiktig gjeld er knyttet til formål som nevnt i kommunelovens § 50 Avtale om finansielle leasing anses også 
som langsiktig gjeld. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurderingsregler.
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler (aksjer, obligasjoner, fond m.v.) skal vurderes til virkelig verdi i 
balanseregnskapet. Det innebærer at urealisert kurstap/-gevinst på finansielle plasseringer av kommunens 
Primæroppgavefond skal føres i driftsregnskapet.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med 
like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter anskaffelsen. 
Avskrivningene er i tråd med § 8 i forskift om årsregnskap og årsberetning.
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NOTE nr. 2 Spesielle poster og hendelser etter balansedagen

Nye Larvik kommune
Larvik kommune og Lardal kommune er slått sammen til en ny kommune fra 1. januar 2018. Den nye 
kommunen heter Larvik kommune, kommunen har fått nytt kommunenummer og nytt organisasjonsnnummer. 
Det er påløpt en del kostnader med å etablere den nye kommunen, disse kostnadene inngår i regnskapet til 
Larvik kommune for 2017.

Mesterfjellet skole
Larvik kommune stevnet Rambøll for erstatningsbetingende forhold knyttet til håndtering av forurensede 
masser i forbindelse med byggingen av Nye Mesterfjellet skole .
Saken er forlikt, og Rambøll har betalt en erstatning på 2,3 mill kr i 2017.   
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Note nr. 3 Endring i arbeidskapitalen

Endring av arbeidskapital basert på bevilgningsregnskapet

Tall i 1 kroner Regnskap 2017 Regnskap 2016
ANSKAFFELSE AV MIDLER
Inntekter driftsdel -3 275 563 118 -3 180 025 979
Inntekter investeringsdel -137 682 285 -100 527 605
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel -73 981 626 -52 301 120
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel -503 565 357 -499 967 740

Sum anskaffelse av midler -3 990 792 386 -3 832 822 443

ANVENDELSE AV MIDLER
Utgifter driftsdel 3 136 610 372 2 957 501 356
Utgifter investeringsdel 468 002 486 430 084 618
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel 188 369 164 174 186 191
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel 181 980 040 177 198 856

Sum anvendelse av midler 3 974 962 062 3 738 971 022

Anskaffelse - anvendelse av midler -15 830 324 -93 851 422
Endring i ubrukte lånemidler 29 638 261 -108 583 033

Endring i arbeidskapital 13 807 937 -202 434 455

Endring av arbeidskapital basert på balanseregnskapet

OMLØPSMIDLER
Endring premieavvik 6 107 959 4 334 016
Endring kortsiktige fordringer 6 736 293 -20 352 697
Endring aksjer og andeler -60 638 276 -27 794 340
Endring obligasjoner og sertifikater 17 755 667 16 865 733
Endring betalingsmidler 189 887 938 -257 823 353
Sum endring omløpsmidler 159 849 581 -284 770 641

KORTSIKTIG GJELD
Endring premieavvik -188 553 -5 845 788
Endring kortsiktig gjeld -145 853 091 88 181 968
Sum endring kortsiktig gjeld -146 041 644 82 336 180

Endring i arbeidskapital 13 807 937 -202 434 461
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NOTE nr. 4 Garantier gitt av kommunen

Garanti gitt til Hvem garanti er gitt 
til (bank)

Garanti-      
beløp

Garantien 
utløper

Stiftelser  
Larvik kommunale boligstiftelse (Løveskogen) Kommunalbanken 6 390 598 15.08.2031
Larvik kommunale boligstiftelse (Brannvaktsgt.) Kommunalbanken 10 250 000 15.07.2032
Larvik kommunale boligstiftelse (Husbanken/sykehjem) Husbanken 7 313 694
Borettslag   
Frøytun Borettslag Kommunalbanken 13 910 000 03.11.2031
Frøytun Borettslag II Kommunalbanken 11 320 000 03.05.2032
Nedre Nanset Borettslag Kommunalbanken 8 640 000 16.06.2031
Lundebakken Borettslag Kommunalbanken 27 171 810 15.06.2032
Private barnehager/andelsbarnehager  
Larvik foreldrelagsbarnehage(Gapatrosten) Husbanken 4 614 844 01.03.2020
Bakkebygrenda Barnehage Husbanken 183 500 01.07.2022
Veldre foreldrelagsbarnehage (Eventyrskogen) Husbanken 4 456 488 01.10.2031
Tveteneåsen foreldrelagsbarnehage(Skattekista) Husbanken 4 564 881 01.11.2031
Trollsteinen barnehage   Handelsbanken 1 940 000 20.02.2040
Andre garantier  
Garantier på leie av boliger, dokumentasjon fra NAV Nav 16 900 590
Vestfold og Telemark Krematorium IKS Kommunalbanken 15 137 760 17.11.2060
Det Nasjonale Aldershjem for sjømenn KLP Kommunekreditt 15 116 630 15.01.2041
IKA Kongsberg, gjeld nytt arkivbygg, andel 1,38% 7 356 976

Sum garantier 155 267 771  
 

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12.17
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Regnskapsmessig mindreforbruk  Budsjett 2017  Regnskap 
2017 

 Regnskap 
2016 

Tidligere opparbeidet mindreforbruk  0 -67 358 872 0
Årets disponering av mindreforbruk 0 67 358 872 0
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 -36 404 587 -67 358 872
Totalt mer/mindreforbruk til disponering 0 -36 404 587 -67 358 872

  

Regnskapsmessig merforbruk  Budsjett 2017  Regnskap 
2017 

 Regnskap 
2016 

Årets avsetning til inndekning 0 0 0 
Nytt udekket i regnskapsåret 0 0 0 
Totalt udekket til inndekning 0 0 0 

NOTE nr. 5 A Spesifikasjon over regnskapsmessig mer/mindreforbruk i 
driftsregnskapet

NOTE nr. 5 B Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket/udisponert i 
investeringsregnskapet
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Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger i drifts- og investeringsregnskapet

 Alle fond KOSTRA-art Regnskap 
2017

Regnskap 
2016

Avsetninger til fond SUM(530:560)  119 157 149 79 768 245

Bruk av avsetninger SUM(930:960) -72 372 540 -53 275 695

Til avsetning senere år 980 0 0
Netto avsetninger 46 784 609 26 492 550

Disposisjonsfond Kostra art /    
bal

 Regnskap 
2017 

 Regnskap 
2016 

IB 0101 2.56-7 112 814 154 92 945 604
Avsetninger driftsregnskapet 540 90 964 928 26 998 550
Bruk av avsetninger driftsregnskapet 940 -16 974 004 -6 080 000
Bruk av avsetninger i investeringsregnskapet 940 -5 765 000 -1 050 000
UB 31.12 2.56 181 040 078 112 814 154

 

112 820 033
Disp.f. Forskuttering av spillemidler og mva, KST 069/17 årsregnskapet 2016 LK4 745 000
Disp.f. Utjevning av levekårsforskjeller, KST 069/17, Årsregnskapet 20165 000 000
Disp.f. for grønn utvikling, KST 069/17 Årsregnskap 2016 LK 5 000 000
Disposisjonsfond - vedlikehold LKE 3 975 453

22 156 540
11 248 019

114 312
Disp.f. Næringsfond 183 254
Disp.f. Husleiesubsidier Omsorgsboliger 9 104 965
Disp.f. Bygningsskadefondet 2 913 661

300 000
3 478 842

181 040 078

NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til 
drifts- og investeringsformål, når en ser bort fra den delen av fondet som er bundet i form av 
tidligere vedtak.                                                                                                 

Spesifikasjon av Disposisjonsfondet

Disposisjonsfond - disponibelt

POF - prisregulering
POF - buffer
Disp.f. Gjennomgangsleil. Sos.tj. Brukere

Disp.f. Tap av utestående husleie
Til vedlikehold av kirker og kulturbygg
Sum
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Bundet driftsfond Kostra 
art/balanse

 Regnskap 
2017 

 Regnskap 
2016 

IB 0101 2.52 64 697 597 56 624 479
Avsetninger 550 17 087 760 43 197 173
Bruk av avsetninger 950 -41 665 137 -35 165 249
Omklassifisering 0 41 194
UB 31.12 2.52 40 120 220 64 697 597

Formål  Beløp 
Gebyrregnskap VAR 4 089 777
Konto 252080500 Ovf.neste år 35 425 129
Selvkost Feier-regnskap 549 585
Diverse andre avsetninger 55 729
Sum avsetninger 40 120 220

Ubundet investeringsfond Kostra 
art/balanse

 Regnskap 
2017 

 Regnskap 
2016 

IB 0101 2.53 646 696 957 649 583 688
Avsetninger 548 10 090 870 4 069 160
Bruk av avsetninger 948 -4 110 000 -6 955 891

UB 31.12 2.53 652 677 827 646 696 957

Fordeling av fondskapital pr. 31.12
Formål Beløp
Til disposisjon 12 271 032
Boliger til vanskeligstilte 3 000 082
POF - grunnkapital 602 207 955
POF - Vedlikehold kirker og kulturbygg 34 273 637
Ubundet tomtefond 925 121
Sum ubundet investeringsfond 652 677 827

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til
bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.     

Spesifikasjon bundet driftsfond

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet kan kun brukes til 
investeringsformål.

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
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Bundet investerings fond Kostra 
art/balanse

 Regnskap 
2017 

 Regnskap 
2016 

IB 0101 2.55 8 883 031 7 445 712
Avsetninger 550 1 013 591 5 503 068
Bruk av avsetninger 950 -3 858 399 -4 024 555
Omklassifisering 0 -41 194
UB 31.12 2.55 6 038 223 8 883 031

Spesifikasjon av investeringsfondet pr. 31.12  
 Beløp 

Rakke forvaltning 249 171
Tap på etableringslån 2 470 989    
Etterbruk av E-18 1 938 925
Diverse formål 1 379 139

6 038 223

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler
er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. 

Formål

Sum bundet investeringsfond

Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
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NOTE nr. 7 Kapitalkonto

01.01.2017 Balanse 01.01.2017 Balanse
(underskudd i kapital) (kapital)
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året:

Nedskrivninger fast eiendom Oppskriving av fast eiendom

Avskriving av fast eiendom og 
anlegg 87 245 429 Andre endringer

Salg av utstyr, maskiner og 
transportmidler 403 572

Aktivering av utstyr, maskiner og 
transportmidler -75 035 218

Nedskrivning av utstyr, maskiner 
og transportmidler

Oppskriving av utstyr, maskiner og 
transportmidler

Avskrivninger av utstyr, maskiner 
og transportmidler 53 578 730

Salg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler -30 008 722

Nedskrivning av aksjer og andeler 308 000 Oppskrivning av aksjer og andeler

Avdrag på formidlings/startlån 52 509 954 Utlån formidlings/startlån -99 431 554

Avdrag på sosial lån 163 181 Utlån sosial lån -212 036

Avdrag på utlånte egne midler 1 417 141 Utlån egne midler

Avskrivning sosial utlån

Avskrevet andre utlån 274 864 Oppskriving utlån

Bruk av midler fra eksterne lån 449 638 261 Avdrag på eksterne lån -148 148 357

Pensjonsforpliktelser (krediteringer 
under AM) 161 757 385 Pensjonsmidler (debiteringer 

under AM) -247 400 464

31.12.2017 Balanse -499 043 707 31.12.2017 Balanse

(Kapital) (underskudd i kapital)
 

KAPITALKONTO

-337 746 569

Salg av fast eiendom og anlegg 8 771 210 Aktivering av fast eiendom og 
anlegg -377 128 514
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Note nr. 8 Anleggsmidler fordelt på avskrivningstid

 5 år  10 år  20 år  40 år  50 år 
 Ikke 

avskrivbare 
anlegg 

 Sum 

64 621 024   166 807 060  602 793 640   2 881 645 177  794 414 284  249 618 749  4 759 899 934  
-33 279 895  -78 079 934   -287 364 891  -369 845 504    -53 789 584   -                 -822 359 808    

31 341 129   88 727 126    315 428 749   2 511 799 673  740 624 699  249 618 749  3 937 540 126  
22 538 710   22 134 076    30 362 432     364 352 174     2 739 419      10 036 923    452 163 733     

-                -403 572        -                  -8 770 210        -                 -1 000            -9 174 782        
-8 678 792    -15 047 928   -29 852 010    -71 350 702      -15 894 727   -                 -140 824 160    

-                -                 -                  -                    -                 -                 -                    
-                -                 13 975            -13 711 682      -                 13 697 707    -                    

Overført fra k. 221 200 000 Brl 8 543 222      8 543 222         

45 201 046   95 409 702    315 953 146   2 782 319 254  727 469 391  281 895 601  4 248 248 139  

5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.

20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, teknisk anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, 
forbrenningsanlegg og lignende.

40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.

50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, 
brannstasjoner og lignende.

Avskrivninger i regnskapsåret
Nedskrivninger
Omgrupperinger 2017

Bokført verdi

Tekst
Anskaffelseskost
Akkumulerte avskrivninger

Netto 1.1.2017
Tilgang i regnskapsåret
Avgang i regnskapsåret
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Selskap Beholdning Bokført verdi

Konto 221110000 Statsforetak
Aksjer Biblioteksentralen A/S 31 9 300                         

Sum statsforetak 9 300                         

Konto 221151000 Kommune-/Fylkesforetak
Aksjer Ifokus A/S 1500 1 657 000                  
Aksjer Vesar A/S 207 51 750                       
Telemark kommunerevisjon IKS 16 % 62 400                       
Vesfoldmuseene IKS 16 % -                             
Vestviken 110 IKS 9 % 430 613                     

Sum kommune-/fylkesforetak 2 201 763                  

Konto 221200000 Private
Aksjer Vårt Sentrum A/S 3 3 000                         
Aksjer i Global Learning Larvik AS 49 % 1 960 000                  
Karistranda Utbygging AS 100 % 21 285 951                *)
Egenkapitalinnskudd KLP 87 946 019                

Sum private 111 194 970              

Sum aksjer og andeler 113 406 033              

*) Aksjene i Karistranda Utbygging AS er under avvikling, og hjemmelen til
eiendommene overføres til Larvik Kommune i 2018  
 

NOTE nr. 9  Anleggsmidler - Aksjer og andeler
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NOTE nr. 10 Finansielle omløpsmidler - Primæroppgavefondet 

Konto
Bokført verdi 

pr. 
31.12.2017

Årets 
resultatførte 

netto  
avkastning 

211355792 Obligasjoner til varig eie 192 000 000
211355799 Overkurs anleggsobligasjoner 1 394 382
213355792 Opptjent rente obligasjoner 3 289 736
233355799 Underkurs anleggsobligasjoner -351 061
210320790 Bankinnskudd- forvaltere 6 937

Anleggsobligasjoner Detaljer se note 11 196 339 994 6 569 444

218200790 Norske aksjer DI Norske Aksjer Institusjon 2 31 109 606 4 664 121

218430790 Utenlandske aksjefond Danske Invest Global Emerging Markets 0 1 398 177
218430790 Utenlandske aksjefond Aberdeen G1 EM G2 - SRI 17 693 730 1 293 730
218430790 Utenlandske aksjefond Landsdowne DMLO SRI B NOK Hedge 58 475 502 11 786 202
218430790 Utenlandske aksjefond KLP Aksje Global Indeks II 57 286 622 7 493 999

Utenlandske aksjefond 133 455 853 21 972 108

218430792 Rentefond PIMCO Global Investment Grade Credit Inst NOK 54 372 401 3 025 458
218430792 Rentefond Nordea Obligasjon III 0 358 750
218430792 Rentefond Tempelton Global Bond Fund A 38 215 698 791 008
218430792 Rentefond Nordea Likviditet III 0 111 375
218430792 Rentefond PIMCO Global Bond Fund, Inst NOK 0 355 057
218430792 Rentefond Pareto Kreditt A 0 1 084 177
218430792 Rentefond DNB Obligasjon III 53 482 255 2 098 511
218430792 Rentefond BlueBay Global HY Inst. NOK 0 165 618
218430792 Rentefond BlueBay Total Ret. Credit Fund 39 734 155 3 646 117
218430792 Rentefond Holberg Likv 20 230 554 97 789
218430792 Rentefond Bluebay G1 HY ESG BF NOK 28 775 780 1 239 763
218430792 Rentefond Pimco GIS G1 BF ESG 50 161 857 1 335 300

Rentefond 284 972 700 14 308 923

218430794 Eiendomsfond Aberdeen Eiendomsfond Norge 89 809 725 5 502 373
218430794 Eiendomsfond 89 809 725 5 502 373

Sum bokført verdi pr. 31.12. 735 687 878 53 016 969

Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg. 
Årets resultatførte netto avkastning viser netto resultatført realiserte og urealiserte gevinster og -tap i året.

Styret i primæroppgavefondet styrer kjøp og salg utifra rammene i finansreglementet som er vedtatt av kommunestyret i Larvik 
kommune.
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Note nr. 11 Finansielle omløpsmidler - Anleggsobligasjoner 

Debitor (utsteder) Gjenværende 
løpetid Markedsverdi Bokført verdi Opptjente 

renter
Anskaffelses- 

kost

Kommuner
Rælingen kommune -                   
Oslo kommune 1,04 8 352 667        7 995 955       356 712         8 000 000        
Bamle kommune 1,12 24 606 685      24 037 865     568 820         24 000 000      
Vinje kommune 1,16 26 694 482      26 077 791     616 692         26 000 000      
Sum kommuner 59 653 834      58 111 611     1 542 224      58 000 000      

Bank og kredittforetak
Sparebanken 1 SR-bank 0,85 24 039 492      23 929 192     110 301         24 000 000      
Sparebanken Sogn & Fjordane 1,45 15 291 145      14 997 905     293 240         15 000 000      
Sparebanken 1 SMN 4,75 0,43 19 537 453      19 023 151     514 301         19 000 000      
Sparebanken 1 Ringerike 0,68 15 159 686      14 995 245     164 441         15 000 000      
Storebrand Bank 1,77 5 101 371        5 049 556       51 815           5 000 000        
Sparebank 1 Buskerud - Vest 1,72 15 220 739      15 054 609     166 130         15 000 000      
Sparebank 1 Østlandet 2,44 12 744 141      12 395 385     348 756         12 000 000      
Sparebank 1 Nord-Norge 2.33 2,88 5 063 568        5 049 205       14 363           5 000 000        
Sum bank og kredittfortak 112 157 595    110 494 248   1 663 347      110 000 000    

Andre utstedere
DNB Boligkreditt AS 1,89 24 521 627      24 437 463     84 164           24 000 000      
Sum Andre 24 521 627      24 437 463     84 164           24 000 000      
Opptjente renter 3 289 735       
Bankinnskudd forvaltere 6 937              
Sum 196 333 056    196 339 994   3 289 735      192 000 000    

Gjenværende løpetid viser hvor lang tid det er igjen til obligasjonen blir innfridd
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NOTE nr.12 Langsiktig gjeld og avdrag på lån

Långiver Renter Regnskap 2017 Regnskap 2016 Gjenværende 
løpetid

Kommunens samlede lånegjeld 3 751 047 399 3 479 544 756
Obligasjonslån NO0001460000 Fast 5 700 000 11 400 000 0

SUM konto 242080000 Obligasjonslån som forfaller neste år 5 700 000 11 400 000
Obligasjonslån NO0010086127 3 mnd NIBOR 20 349 000 25 786 000 5 år 
Obligasjonslån NO0010789068 6 mnd NIBOR 430 000 000 0 1,9 år
Obligasjonslån NO0010706047 0 230 000 000 0
Obligasjonslån NO0010722986 0 480 000 000 0

SUM konto 241080000 Obligasjonslån 450 349 000 735 786 000
Sertifikatlån NO0010746688 3 mnd NIBOR 80 000 000 80 000 000 3mnd rull
Sertifikatlån NO0010806177 1,07 % 80 000 000 3 mnd
Sertifikatlån NO0010810948 1,04 % 150 000 000 9 mnd
Sertifiaktlån NO0010806979 1,08 % 300 000 000 3 mnd 
Sertifikatlån NO0010748528 3 mnd NIBOR 100 000 000 100 000 000 3mnd rull

SUM konto 243080000 Sertifikatlån 710 000 000 180 000 000
Kommunalbanken 20100298 Fast 63 000 000 65 800 000 22 år
Kommunalbanken 20100536 0 80 000 000 0
Kommunalbanken 20110426 3 mnd NIBOR 105 000 000 112 500 000 14 år
Kommunalbanken 20120119 3 mnd NIBOR 90 000 000 90 000 000 4 år
Kommunalbanken 20130250 3 mnd NIBOR 228 000 000 228 000 000 3 år
Kommunalbanken 20140571 0 300 000 000 0
Kommunalbanken 20150253 3 mnd NIBOR 300 000 000 300 000 000 0,5 år
Kommunalbanken 20150629 3 mnd NIBOR 161 800 010 182 400 000 23 år
Kommunalbanken 20160068 3 mnd NIBOR 135 000 000 135 000 000 5,5 år
Kommunalbanken 20160069 3 mnd NIBOR 343 100 000 357 700 000 23,5 år
Kommunalbanken K20170546 Fast 1,895% 480 000 000 5 år 

SUM konto 245395000 Statsbanker  1 905 900 010 1 851 400 000  
03040133100 KLP 0 80 000 002 0
831750370151 KLP Fast 32 500 000 35 000 000 13 år
83175471874 KLP Flytende 237 500 000 250 000 000 19 år

SUM konto 245550000 Forsikringsselskaper  270 000 000 365 000 002  
Husbanken til videreutlån  414 171 078 442 621 411  
Avsetning ekstraordinært avdrag -5 072 689 -50 983 259

SUM konto 249395000/249395002  409 098 389 391 638 152  
Avsetning minimumsavdrag 0 -55 679 398

SUM konto 245395001  0 -55 679 398  
  

Avdrag Budsjett 
2017 Regnskap 2017 Regnskap 2016

Betalt avdrag 95 655 000 95 608 000 81 068 260
Beregnet minste lovlige avdrag 91 401 000  
Differanse 4 207 000   

 

Lån i Larvik Havn KF Saldo 
31.12.17 Resttid

Lån til flytende rente:
Sum KLP Kommunekreditt 51 822 218 13,3
Sum kommunalbanken 170 889 410 17,6
SUM gjeld Larvik Havn KF  pr. 31.12.17 222 711 628
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NOTE nr. 13  Virkelig verdi - rentebytteavtaler

Kontraktnr. Fra dato Til dato Beløp Markedsverdi Påløpt rente Rentesats

DNB
2 010 090 105 644 24.11.2010 25.05.2020 228 000 000 -16 559 361 -729 144 3,958 %
2 011 031 506 705 02.05.2011 02.11.2020 101 900 000 -11 254 185 -667 176 4,795 %
2 012 060 502 456 01.08.2012 02.05.2022 100 000 000 -15 915 630 -670 306 4,890 %
2 014 051 614 042 20.05.2014 17.05.2019 230 000 000 -4 994 631 -145 667 2,370 %
2 013 062 504 912 15.02.2016 15.05.2023 135 000 000 -7 871 005 -461 531 3,555 %
2 013 070 401 833 17.09.2014 18.06.2018 80 000 000 -776 615 -51 067 2,745 %
2 015 010 603 882 08.01.2015 19.11.2019 176 000 000 -1 030 230 -93 867 1,280 %

SUM 1 050 900 000 -58 401 657 -2 818 758

Larvik Havn KF Fra dato Til dato Beløp Markedsverdi Påløpt rente Rentesats
2 007 030 606 053 08.03.2007 08.12.2036 68 275 862 -18 099 494 -166 479 4,980 %
2 014 013 005 418 11.03.2014 11.06.2021 40 000 000 -3 648 297 -63 756 3,830 %
2 015 012 903 178 01.12.2017 01.12.2022 100 000 000 -1 652 811 -76 528 1,730 %
2 017 010 507 178 01.12.2022 01.12.2032 0 -846 168 0 2,460 %

SUM 208 275 862 -24 246 770 -306 763
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Regnskap 2017 Regnskap 2016
     3 749 647 399 3 479 195 756

1 135 781 000 1 062 764 871
30 % 31 %

     2 613 866 399 2 229 664 014
70 % 64 %

Økningen av låneforpliktelse på VAR-området i 2017

TOTALT ANDEL % ANDEL BELØP 
VAR

Nye finansieringslån 350 000 000 30 % 105 000 000
Avdrag totalt -95 608 000 -28 682 400
Netto økning låneforpliktelser 254 392 000 76 317 600

Vann, avløp og renovasjon i %
Andel knyttet til øvrig virksomhet: 
Samlet gjeld øvrig  virksomhet i kr
Samlet gjeld øvrig virksomhet i %

NOTE nr. 14 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig 
virksomhet

Tekst
Kommunens samlede lånegjeld
Andel knyttet til selvkostområder (VAR)
Vann, avløp og renovasjon 
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NOTE nr. 15 Vertskommunesamarbeid med andre kommuner 

Område Fakturert 2017 Fakturert 2016

Barnevern 5 572 623 7 014 643

PP tjeneste 482 708 559 947

Legevakt 478 097 438 743

Jordmor 71 460 70 599

Økonomifunksjon 1 556 100 737 250
Omsorgstjeneste psykiatri 500 000 500 000

Utestående fordring på Lardal kommune pr. 31.12.2017 er kr. 2.712.623.

Larvik har inngått avtaler om vertskommunesamarbeid med Lardal kommune om områdene listet opp 
nedenfor. Larvik kommune har fakturert følgende beløp for tjenestene.



25/18 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 - 18/00080-2 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 : 21204_Arsregnskap Larvik Kommune 2017_nett

46 Årsregnskap 2017

NOTE nr. 16 Mellomværende mellom kommunen og kommunale foretak

Netto
3 802

Larvik Kirkelige Fellesråd 846 600
0

850 402

 

SUM                           1 195 900 -345 498

Larvik Kulturhus Bølgen                                90 156 -86 354
                          1 105 744 -259 144

Larvik Havn KF 0 0

  

Firma  Fordring Gjeld
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NOTE nr. 17  Selvkosttjenester 

Alle tall i hele kroner

Selvkostområde VANN Budsjett 2017 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Brukerbetalinger/salgsinntekt -      66 984 000 -       66 626 000 -         64 077 000 
Drift vannverk/ledningsnett        31 122 000          28 064 000            29 886 000 
Felleskostnader              711 000               711 000                 311 000 
Netto kapitalkostnader        34 956 000          37 540 000            36 206 000 
Sum kostnader        66 789 000          66 315 000            66 403 000 
Overdeknig - /underdekning + -           195 000 -            311 000              2 326 000 
Selvkostandel 100 % 100 % 96 %
Overført til bundet driftsfond                       -                 311 000 -           2 326 000 
(alle beregninger eks mva)  

Selvkostområde AVLØP (og SLAM) Budsjett 2017 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Brukerbetalinger/salgsinntekt -      82 103 000 -       82 786 000 -         81 472 000 
Drift renseanlegg/ledningsnett        47 014 000          41 933 000            44 025 000 
Felleskostnader             710 000               462 000                 311 000 
Netto kapitalkostnader        36 442 000          38 308 000            36 991 000 
Sum kostnader        84 166 000          80 703 000            81 327 000 
Overdekning - /underdekning +          2 063 000 -         2 083 000 -              145 000 
Selvkostandel 98 % 103 % 100 %
Overført til bundet driftsfond                       -                   145 000 
(alle beregninger eks mva)    

Selvkostområde AVFALL Budsjett 2017 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Brukerbetalinger/salgsinntekt -      35 263 000 -       34 606 000 -         39 741 000 
Driftskostnader        35 655 000          29 443 000            35 414 000 
Felleskostnader             355 000               155 000                 155 000 
Netto kapitalkostnader          4 541 000            5 263 000              2 457 000 
Sum kostnader        40 551 000          34 861 000            38 026 000 
Overdekning - /underdekning +          5 288 000               255 000 -           1 715 000 
Selvkostandel 87 % 99 % 105 %
Overføring til bundet driftsfond                       -                1 715 000 
(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde AREALPLAN Budsjett 2017 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Brukerbetalinger/salgsinntekt -        2 400 000 -         2 935 712 -              493 898 
Drift          8 815 167            8 238 705              8 041 656 
Fellesutgifter og støttefunksjoner             771 150               646 277                 801 150 
Sum kostnader          9 586 317            8 884 982              8 842 806 
Netto utgifter          7 186 317            5 949 270              8 348 908 
Selvkostandel 25 % 33 % 6 %

Selvkostområde BYGGESAKER Budsjett 2017 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Brukerbetalinger/salgsinntekt -      11 770 000 -       11 243 588 -         10 182 552 
Drift        10 124 462          10 871 450              9 865 971 
Fellesutgifter og støttefunksjoner          1 869 400            1 367 767              1 859 400 
Sum kostnader        11 993 862          12 239 217            11 725 371 
Netto driftsutgifter             223 862               995 629              1 542 819 
Selvkostandel 98 % 92 % 87 %
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Selvkostområde GEODATA Budsjett 2017 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Brukerbetalinger/salgsinntekt -        4 990 000 -         7 025 660 -           5 652 618 
Drift          8 950 821          10 043 877              8 421 858 
Fellesutgifter og støttefunksjoner             811 150               582 220                 801 150 
Sum kostnader          9 761 971          10 626 097              9 223 008 
Overskudd/underskudd          4 771 971            3 600 437              3 570 390 
Selvkostandel 51 % 66 % 61 %

Selvkostområde FEIING OG BOLIGTILSYN Budsjett 2017 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Brukerbetalinger/salgsinntekt -         4 917 109 -           4 825 173 
Driftskostnader            3 411 060              2 602 630 
Felleskostnader            1 510 000              1 685 157 
Sum kostnader             4 921 060              4 287 787 
Overdekning - /underdekning +                    3 951 -              537 386 
Selvkostandel  -100 % -113 %
Overført til bundet driftsfond                       -                   537 386 
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NOTE nr. 18  Ytelser til ledende personer og revisor

Tekst 2017 2016
Lønn ordfører 928 700 904 930
Lønn rådmann 1 352 000 1 359 350
Lønn prosjektleder ny kommune fra 01.01.2018 1 320 000
Godtgjørelse til revisjon 2 409 050 2 414 000

 

Jan Arvid Kristengård har vært prosjektleder for nye Larvik kommune i 2017,  og er 
rådmann for nye Larvik kommune fra 1. januar 2018. Ingvild Aartun har fungert som 
rådmann for Larvik kommune i 2017.
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Note nr. 19 Pensjon KLP

Pensjonsordningen.

For AFP 62-64 og AFP 65-66 har foretaket valgt 100 % utjevning.

Pensjonskostnad.  
PENSJONSKOSTNAD 2017 2016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 149 970 757 144 556 817
+ Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 136 015 735 130 638 142
= Brutto pensjonskostnad 285 986 492 275 194 959
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -127 061 644 -119 746 149
= Netto pensjonskostnad (ekskl adm.) 158 924 848 155 448 810
+ Sum amortisert premieavvik 30 060 645 26 777 872
+ Administasjonskostnad 11 361 477 10 876 426
= Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 200 346 970 193 103 108

 
Premieavvik.
Fra og med 2014 amortiseres premieavviket over 7 år.

PREMIEAVVIK 2017 2016
Innbetalt premie/tilskudd (ekskl. adm.) 183 632 330 178 428 246
- Netto pensjonskostnad (ekskl. Adm.) -158 924 848 -155 448 810
= Årets premieavvik 24 707 482 22 979 436
Arbeidsgiveravgift (14,1 %) av premieavviket 3 483 755 3 240 100

AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK 2017
Akkumulert premieavvik 31.12.2016 170 027 869
+ Årets premieavvik 24 707 482
- Sum amortisert premieavvik -30 060 645
= Akkumulert premieavvik 31.12.2017 164 674 706
AGA av amortisert premieavvik -4 238 551

Larvik Kommune har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som 
sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon 
og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med 
folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden.

Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader 
av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidler.  

Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør 
samlet pensjonskostnad. Hvert enkelt års premieavvik amortiseres med motsatt fortegn.

Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal premieavviket 
inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Nettovirkningen blir 
dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig 
pensjonskostnaden.
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PENSJONSFORPLIKTELSE 31.12.2017 31.12.2016
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 3 481 211 420 3 345 665 618
- pensjonsmidler -2 987 272 212 -2 761 211 339
= Netto pensjonsforpliktelse 493 939 208 584 454 279
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 69 645 428 82 408 053

3 345 665 618
149 970 757
136 015 735

-110 395 377
-40 045 313

3 481 211 420

2 761 211 339
183 632 330

-110 395 377
127 061 644
25 762 276

2 987 272 212

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 2017 2016
Årlig avkastning (i %) 4,50 4,60
Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4,00 4,00
Årlig lønnsvekst (i %) 2,97 2,97
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i %) 2,97 2,97

- Utbetalinger
+ Forventet avkastning
- Estimatavvik - pensjonsmidler
= Brutto pensjonsmidler UB 31.12. -  estimat

2017

2017

= Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12. - estimat

SPESIFIKASJON AV BRUTTO
PENSJONSMIDLER UB-ESTIMAT
Brutto pensjonsmidler IB 1.1. - Estimat i fjor
+ Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)
- Administrasjonskostnader

PENSJONSFORPLIKTELSE UB-ESTIMAT
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1. - Estimat i fjor
+ Årets opptjening
+ Rentekostnad
- Utbetalinger
+ Estimatavvik - forpliktelse

SPESIFIKASJON AV BRUTTO
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Note nr. 20 Pensjon SPK

Pensjonsordningen.

 
Pensjonskostnad.  

PENSJONSKOSTNAD 2017 2016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 29 499 443 27 647 320
+ Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelse 18 266 183 17 413 096
= Brutto pensjonskostnad 47 765 626 45 060 416
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -13 650 792 -13 586 075
= Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 34 114 834 31 474 341
+ Sum amortisert premieavvik -151 179 -772 705
+ Avregning fra tidligere år 0
+ Administrasjonskostnad 1 020 796 979 329
= Samlet pensjonskostnad 34 984 451 31 680 965

Premieavvik.

Fra og med 2014 amortiseres premieavviket over 7 år.

Premieavvik 2017 2016
Innbetalt premie/tilskudd (eksl. adm.) 34 722 286 35 825 026
=- Netto pensjonskostnad (eksl. adm.) -34 114 834 -31 474 341
= Årets premieavvik 607 452 4 350 685
Arbeidsgiveravgift (14,1 %) av premieavviket 85 651 613 447

Larvik Kommune har kollektiv pensjonsordning i Statens pensjonskasse(SPK) som sikrer 
ytelsesbasert pensjon for ansatte lærere.
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og 
sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. 
Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden.

Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av 
påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidler.  

Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør 
samlet pensjonskostnad. Hvert enkelt års premieavvik amortiseres med motsatt fortegn.

Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal premieavviket 
inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Nettovirkningen blir 
dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig 
pensjonskostnaden.
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Balanseførte størrelser.

BALANSEFØRT
PENSJONSFORPLIKTELSE
Brutto påløpte pensjonsforpliktelse 504 420 195 480 387 824
- Pensjonsmidler -356 030 782 -347 453 816
= Netto pensjonsforpliktelse 148 389 413 132 934 008
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 20 922 907 18 743 695

SPESIFIKASJON AV BRUTTO
PENSJONSFORPLIKTELSE UB-ESTIMAT
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1. - Estimat i fjor 480 387 824
+ årets opptjening 29 499 443
+ Rentekostnad 18 266 183
- Utbetalinger
- Estimat avvik -23 733 255
= Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12. estimat 504 420 195

SPESIFIKASJON AV BRUTTO
PENSJONSMIDLER UB-ESTIMAT
Brutto pensjonsmidler IB 1.1. - Estimat i fjor 347 453 816
+ Innbetalt premie/tilskudd (inkl.adm.) 35 743 082
- Administrasjonskostnader -1 020 796
- Utbetalinger
+ Forventet avkastning 13 650 792
- Estimatavvik -39 796 112
= Brutto pensjonsmidler UB 31.12. estimat 356 030 782

Forutsetninger.
A. Økonomiske forutsetninger basert på rundskriv fra KDR. 

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 2017 2016
Årlig avkastning (i%) 4,20 4,30
Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4,00 4,00
Årlig lønnsvekst (i %) 2,97 2,97
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i %) 2,97 2,97

B. basert på aktuell status for lærere i Statens pensjonskasse.

Frivillig avgang (turn-over)  4,5 % for aldersgruppen 18-39 år, 2 % årlig for aldersgruppen 40 - 54 
år, 1 % for aldersgruppen 55 år og eldre. Framtidig bruk av AFP ved fylte 62 år: 50 %

2017

2017

31.12.2017 31.12.2016
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Forord 
 

Rådmannens Kommentar 
Larvik kommunes viktigste oppdrag er å yte gode tjenester til alle innbyggere og bidra til 
god samfunnsutvikling i hele kommunen. 
  

Larvik kommunes budsjetterte inntekter holder presset oppe på tjenestene og gir begrenset 
økonomisk frihet. Innenfor disse rammene gis det likevel etter rådmannens vurdering, i 
overveiende grad gode og forsvarlige tjenester. Samtidig viser resultatene i 2017 at det er mulig å 
oppnå tilfredsstillende resultater også innenfor samfunnsutvikling. 

Befolkningsvekst og økt kompetanse blant innbyggerne har vært hovedmålene i kommuneplanens 
samfunnsdel også i 2017, og det har blitt arbeidet godt med å utvikle sentrale planer som bygger 
opp under disse hovedmålene. Dette omfatter planer innenfor næringsutvikling, bolig, 
kommuneplanens arealdel med særlig fokus på bolig og næring, samt kommunedelplaner for Nye 
Larvik kommune. 

Innenfor helse og omsorg oppleves presset økende også forrige år og behovet for omstilling for å 
møte fremtidens utfordringer har vært prioritert og videreføres i 2018. Enstemmig vedtak i 
kommunestyret om strategier for fremtidens helse- og omsorgstjenester gir en tydelig og 
nødvendig retning for utvikling av disse tjenestene. 

To andre roller kommunen har ivaretatt er nært koblet til hverandre. Kommunen skal «Yte 
velferdstjenester» og er med sitt brede samfunnsoppdrag viktig for hverdagen til innbyggerne. Med 
den demografiutvikling som allerede er i bevegelse, men som blir mer krevende om noen år, vil 
kommunen måtte møte dette med å være god i rollen som «samfunnsutvikler». Den fremlagte 
årsrapporten viser at det arbeides aktivt med å skape verdier som sikrer grunnleggende 
velferdstjenester. 

Arbeidet med sammenslåingen av Lardal og Larvik kommune vil fortsette i 2018. Arbeidet med 
etableringen av nye Larvik kommune har satt sitt preg på 2017, både gjennom de omfattende 
politiske prosessene som er gjennomført og den administrative forberedelsen som er gjort i de to 
kommunene i 2017. Dette var i høyeste grad et år med aktivt arbeid og planlegging og Nye Larvik 
kommune går over i sitt første ordinære driftsår i 2018 med mål om å fortsette å bygge en ny 
kommune og fortsette å håndtere både utfordringer og muligheter. En utfordring er å sikre 
medvirkning og engasjement fra innbyggerne i en kommune med stor geografisk utstrekning. En 
mulighet er å utvikle nye måter innbyggerne kan engasjere seg på og delta i utviklingen av 
samfunnet. Dette er områder som både politisk- og administrativ ledelse legger stor vekt på. 

God informasjon og tilførsel av kunnskap er viktig for å kunne engasjere seg, og rådmannen er 
opptatt av dette som en grunnleggende samfunnsverdi hvor vi som organisasjon har tatt et løft i 
2017. Kommunen har jobbet videre med informasjonsstrategi og vært aktiv på sosiale media. 
Digitaliseringen og automatiseringen av de kommunale tjenestene, som er egnet for dette, har 
pågått hele året. Dette arbeidet fortsetter i 2018, blant annet gjennom lansering av ny kommunal 
WEB-plattform. 

Larvik kommunes driftsbudsjett var på over 3,3 milliarder kroner i 2017. Det økonomiske resultatet 
for 2017 viser et regnskap med et overskudd på 37 millioner kroner, men det er knappe marginer, 
fortsatt for små reserver og betydelige økonomiske utfordringer innenfor enkelte tjenester. Dette 
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gjør at vi fortsatt må arbeide aktivt med omstilling, effektivisering og prioritering av de kommunale 
tjenestene.  Fra rådmannens side er det viktig med nøkternhet i det vi gjør og i de disposisjoner vi 
foretar oss. Forskjellen mellom å ende opp med et overskudd eller å ende opp med et underskudd 
er ganske liten og delvis også avhengig av faktorer vi ikke har kontroll over. For å sikre at 
kommunen ikke driftes med underskudd skal vi derfor være nøkterne, ha kontroll og redusere 
usikkerhetsfaktorene så langt som mulig. 

Jeg vil takke for utfordrende og spennende samarbeid med folkevalgte, innbyggere og ansatte i året 
som har gått. Nye store muligheter venter for Larvik og jeg ser frem til å arbeide videre for at 
målene om vekst og utvikling i hele Larvik kommune skal nås. 

  

  

RÅDMANN 

Jan Arvid Kristengaard 
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Oppbygging av dokumentet 
 

Forord 

Del 1: Budsjettvedtak og rapportering 

 Vedtakspunkter knyttet til økonomi og rapportering 

 Verbalvedtak (vedtatt i sak 020/17 den 15/2-2017). 

 Rapportering handlingsprogram temaplan klima og energi 

 Andre økonomiske oversikter 

Del 2: Hovedprofil og prioriteringer i perioden 

 Hovedutfordringer 

 Planstrategi for perioden 

Del 3: Organisasjon 

 Antall ansatte og årsverk 

 Likestilling 

 Arbeidstid 

 Kompetanseheving 

 Fravær 

 Helse/miljø/sikkerhet og Bedriftshelsetjenesten 

 Etikk 

 Internkontroll 

Del 4: Tjeneste- og rapporteringsområder 

Det rapporteres på mål og økonomi pr tjenesteområde og pr virksomhet. 
Tjenesteområdene presenteres i denne rekkefølgen: 

 Interne funksjoner 

 Helse og omsorg 

 Eiendom  

 Kultur og oppvekst 

 Areal og teknikk 

Vedlegg: Økonomiske oversikter, forskriftsrapporter: 

Vedlegg: Økonomiske oversikter, forskriftsrapporter 
Budsjett-/regnskapsskjema 1A 
Budsjett-/regnskapsskjema 1B 
Budsjett-/regnskapsskjema 2A 
Budsjett-/regnskapsskjema 2B 
Økonomisk oversikt drift (vedlegg 3) 
Økonomisk oversikt investering (vedlegg 4) 
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Del 1: Budsjettvedtak og rapportering 

Vedtakspunkter knyttet til økonomi og rapportering 

 

I tillegg til kommunestyresak 280/16 er også konsekvensene av følgende kommunestyrevedtak tatt 
med i tabellen over endringer (dette er avklart med kommunerevisjonen): 

 KST 162/16 Fleksibel tilskuddsordning 

 KST 252/16 Kartlegging av mobil- og bredbåndsdekning i Larvik kommune 

 KST 259/16 Dykkerberedskap 

1. Strategidokument 2017–2020, med mål og økonomiske rammer pr virksomhet, slik 
det framgår av Strategidokumentet, vedtas i samsvar med rådmannens innstilling. 

Status: Vedtaket er detaljbudsjettert av virksomhetsledere og kommunisert i organisasjonen. 

2. Det første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2017 med 
en samlet ramme til fordeling drift på 2 086 mill kr, iht Budsjettskjema 1B (side 6) i 
Rådmannens forslag til Strategidokument, og en brutto utgiftsramme på 715 mill kr 
for investeringsbudsjettet iht årets finansieringsbehov i «Oversikt investering og 
finansiering» (side 28) i Rådmannens forslag til Strategidokument. 

Status: Vedtaket er detaljbudsjettert av virksomhetsledere og kommunisert i organisasjonen. 

3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2017 fastsettes 
til 614 mill kr iht sum utgifter i Budsjettskjema 4 – Oversikt investeringer (side 8) i 
Rådmannens forslag til Strategidokument, og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar 
med spesifikasjonene presentert under de enkelte tjenesteområder. 

Status: Vedtaket er detaljbudsjettert av virksomhetsledere og kommunisert i organisasjonen. 

4. I henhold til rådmannens forslag kan det tas det opp eksterne lån til investeringer 
med til sammen inntil kr 487 250 000 i 2017. Dette er inkludert gjenbevilgning av kr 
120 935 000 fra 2016, iht også punkt 6 i forslaget til vedtaket. Rådmannen gis 
fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak. Dette gjelder også 
valg av långiver og låneform innenfor den låneramme som vedtas av 
kommunestyret. Lånenes avdragstid settes lik det som maksimalt er mulig etter 
gjennomsnittlig avskrivningstid for anleggsverdi-porteføljen i kommunens regnskap 
pr 31.12.2016 (minimumsavdrag). 

Status: Det er opptatt lån i tråd med fremdrift i investeringsprosjektene og i tråd med 
refinansieringsbehov i øvrig gjeld. 

5. Det tas opp lån begrenset oppad til 70 mill kr innenfor ordningen med Startlån i 
Husbanken i 2017. Oppstår det behov for ytterligere låneopptak i løpet av 2017, tas 
det opp som egen sak i kommunestyret, eventuelt ved behandlingen av 
kvartalsrapport 1 eller 2. 
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Status: Det er tatt opp 70 mill kr innenfor ordningen Startlån. I tillegg var det midler igjen fra 2016, 
som ikke var lånt ut. Innen utgangen av juli vil det være lånt ut snaut 50 mill kr. Disponibelt  for 
videreutlån er da 52 mill kr. 

6. Det gjenbevilges brutto kr 165 356 000 til finansiering av tidligere vedtatte 
investeringer som ikke er fullført eller forventes å være fullført pr 31.12.2016. 
Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere investeringsbudsjettene i 2016 og 2017 i 
samsvar med en slik gjenbevilgning (nedregulering i 2016 og oppregulering i 2017). 

Status: Gjennomført som vedtatt.  

7. Kommunale gebyrer, betalingssatser mv skrives i 2017 ut etter satser som fastsettes i 
særskilte saker. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser. 

Status: Gjennomført som vedtatt. 

8. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsetninger på tjenesteområde 
Fellesutgifter knyttet opp mot pensjon og lønnsoppgjør og fordele på 
virksomhetene/rapporteringsområdene. 

Status: Gjennomført som vedtatt. 

9. Avkastningen av POF fra og med 2017 benyttes til ekstraordinær nedbetaling av lån og 
til oppgradering av skolebygg. Det tas nærmere stilling til dette når det samlede 
regnskapsresultatet er klart og avgjør i hvilken grad det er rom for dette. 

Status: I 2017 er det ikke budsjettert avkastning fra POF. Avkastningen vil bli foreslått disponert i 
tråd med fondets vedtekter og vedtaket i punkt 7. 

10. I 2017 rapporterer rådmannen kvartalsvis til kommunestyret når det gjelder den 
regnskapsmessige og driftsmessige utviklingen i kommunen. Kvartalsrapport for første 
kvartal fremmes til behandling i komiteer/formannskap/kommunestyrets møte i 
april/mai. Kvartalsrapport 2 (halvårsrapport) legges frem til behandling i 
komiteer/formannskap/ kommunestyrets første møter etter sommeren. Det fremmes 
ingen 3. kvartalsrapport. 

Status: Kvartalsrapport 1/2017 er behandlet i kommunestyret I juni. Halvårsrapporten er behandlet 
i september. 
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Verbalvedtak:  

Vedtatt 15/2-2017 i sak 020/17 Strategidokument. Oppfølging av stortingets budsjettvedtak og 
realitetsbehandling av verbalforslag. 

1 Sponsorprogram 

Larvik kommune vedlikeholder flere park/friområder, herunder lekeplasser. Dette koster 
kommunen årlig 10,5 millioner kroner. Rådmannen får i oppdrag å invitere næringslivsaktører til å 
delta i et sponsorprogram etter prinsippet «adopt a highway», der aktørene adopterer en lekeplass, 
et friområde eller liknende. Bedriften betaler lokale frivillige lag og foreninger, herunder 
velforeninger som påtar seg ansvaret for vedlikeholdet. Kommunen skal ha en koordinerende rolle 
der dette er nødvendig. Rådmannen kontakter Larvik næringsforening for å undersøke muligheten 
for et samarbeid i tråd med ovenstående. 

Resultat: 
Rådmannen ved Næring har vært i dialog med Larvik Næringsforening for å undersøke muligheten 
for et samarbeid. Leder for næringsforeningen signaliserte at det skisserte opplegget/ 
«programmet» var for lite konkret til at de kunne ta stilling til det og ønsket mere 
informasjon/konkretisering. 

Det har vært enklere å skaffe sponsorer til konkrete enkeltprosjekter (gjerne sentrumsnært) – for 
eksempel til supplering av lekeutstyr på lekeområdet ved treet på Larvik torg, der LABO har sagt at 
de ønsker å gi støtte til apparater. I tillegg er kommunen er i dialog med Gravity om å bidra til 
oppsetting av trampoliner. 

I forbindelse med dette undersøkes muligheter og utfordringer med profilering av bedrifter på/ved 
lekeplassene. 

I tråd med den vedtatte lekeplass-strategien i kommunalteknisk plan som ble vedtatt i KST-sak 
095/17 jobber KMT med å gjennomføre møter og inngå avtaler med velforeninger om opprusting, 
drift og vedlikehold av nærlekeplasser. Identifisering av aktuelle lekeplasser; en har ikke laget et 
mere konkret opplegg for hvordan et eventuelt sponsorprogram skal fungere i praksis ennå. 

 

2 Blokkhusene i Stavern 

Som en viktig del av den ytre befestningen av Fredriksvern Verft ble 3 blokkhus oppført på 
strategiske fjelltopper rundt Stavern. Blokkhusene ble oppført i tidsrommet 1788-1790. To av disse 
er bevart og har lenge vært under kommunalt eie. Byggene er av nasjonal betydning, både 
forsvarshistorisk og kulturminnefaglig. Det er urimelig at vedlikehold av disse byggene skal belastes 
kompetanse og kommunale budsjetter. Kommunestyret ber om at det innledes forhandlinger med 
rette statlige myndighet om overtakelse av byggene. 

Resultat: 
Larvik kommune, Eiendom tok kontakt med Forsvarsbygg, som rette statlige myndighet, med 
forespørsel om overtakelse av Blokkhusene. Forsvarsbygg meddelte at disse byggene, i likhet med 
svært mange andre tidligere bygg og eiendommer i Stavern som tidligere sorterte under forsvaret, 
ble for mange år siden overført til kommunen.   

Videre fremgikk det av tilbakemeldingen at «Forsvarsbygg forstår kommunens anliggende, men vi 
kan være krystallklare på at vi ikke ønsker å overta Blokkhusene» Som følge av denne entydige 
tilbakemeldingen, forelå det intet grunnlag for forhandlinger. 

 

3 Bærekraftig byutvikling 
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Kommunestyret ønsker å sette «byutvikling» høyt på dagsorden i 2017. Vi går inn i en tid som 
krever felles løft og alle folkevalgte har et ansvar. Kommunen har klare mål på befolkningsvekst, 
næringsvekst, økt kompetanse i befolkningen og «grønt skifte», så Kommunestyret mener vi må 
bygge videre på det som er vårt vekstpotensial. Sørge for god offentlig service til næringslivet, god 
infrastruktur til næringslivet, grønne næringer, bedre miljøvennlige transportløsninger og 
kollektivknutepunkt er sentrale elementer i en «byutvikling». Kommunestyret vil fortsatt satse på 
satsningsområdene i vedtatte bolig og næringsplanen med økt vekt på «grønne» løsninger som gir 
oss vekst og utvikling og ønsker en bred forankring og deltagelse. Kommunestyret ber rådmann 
legge frem en sak til politisk behandling i løpet av første kvartal som omhandler og fremmer 
bærekraftig byutvikling, strategier, satsninger, tiltak og fremdrift for å oppnå vekst og utvikling. 

Resultat: 
Utredning om bærekraftig byutvikling ble tatt til orientering av Kommunestyret 21.06.2017. I 
henhold til vedtaket vil rådmannen komme tilbake med nærmere detaljering av innhold og 
tidspunkt for utarbeidelse av ny sentrumsplan i forbindelse med kommende rulleringer av 
planstrategien, samt at eventuelle nye større tiltak rettet mot bærekraftig byutvikling vurderes i 
forbindelse med utarbeidelse av sentrumsplan og andre relevante planer. I henhold til vedtaket har 
rådmannen, i samarbeid med Larvik By og Mendo AS, undersøkt muligheter og finansiering for 
måling av aktivitet i sentrum. Prosjektet vil ta i bruk ny teknologi for datainnsamling. Prosjektet vil 
gjennomføres i 2018, i fellesskap av Larvik kommune, Larvik By og Mendo AS. Vestfold 
fylkeskommune har innvilget kr. 200.000 i prosjektmidler.  I tillegg til å måle aktivitet og bevegelse i 
Larvik sentrum, vil prosjektet gjøre en analyse av bevegelsesdataene og omsetningsdata, samt 
oppsummere litteratur om byutvikling. Rådmannen orienterte formannskapet i mars 2018 om 
prosjektet. 

 

4 Trepartssamarbeid 

Kommunestyret ønsker et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og 
tillitsvalgte for fornyelse av kommunesektoren og for å bidra til det grønne skiftet. Kommunestyret 
vil ha en møteplass der avtalepartene treffer folkevalgte i den hensikt å gjøre kommunen til en 
bedre plass å bo og arbeide i. Dette for å gi folkevalgte et bedre beslutningsgrunnlag. 
Rådmann bes om å legge frem en sak til politisk behandling i løpet av første kvartal 2017. 

Resultat: 
Arbeidet ble igangsatt i løpet av 2017 ved at det ble satt ned et partssammensatt utvalg som 
sammen skulle stå for det videre arbeidet. Rådmannen meldte tilbake på arbeidet i form av en 
melding til kommunestyret høsten 2017. Ved behandlingen av meldingen sluttet kommunestyret 
deg til at en skulle søke deltakelse i prosjektet: «Partssamarbeid om digital kompetanse i 
kommunene» fra KMD. Invitasjonen er hjemlet i en signert avtale mellom KS og 
forhandlingssammenslutningene om et nytt utviklingsprosjekt som skal bidra til økt digitalisering i 
kommunene.  Rådmannen utarbeidet søknaden som ble innvilget på nyåret i 2018.  Første samling 
sammen med andre kommuner er avholdt med partssammensatt deltakelse fra Larvik 
kommune.  Det vil i løpet av våren 2018 bli besluttet hvordan dette prosjektet skal følges opp 
lokalt. 

 

5 Styringssignaler og utviklingsfond 

Det opprettes et fond for grønn omstilling. Dersom tiltak under "styringssignaler" eller Klima- og 
energiplan, når de enkelte sakene fremmes, skulle gi netto kostnad (kostnader minus innsparinger i 
langtidsbudsjettperioden), forutsettes dette dekket innenfor utviklingsfondets rammer. Dette 
behandles i detalj i den enkelte sak, eller i kvartals- eller halvårsrapport slik rådmannen foreslår. 
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Fondet opprettes nå og styrkes ved disponering av årlige overskudd, på linje med 
disposisjonsfondet. 

Resultat: 
Det ble avsatt 5 mill kr til et «Grønt utviklingsfond» ved behandling av KST 069/17 «Årsregnskap for 
2016».  

6 Eiendomskomité og –oppgaver 

Ved nyorganisering fra 01.01.2018 vurderes det å opprette en eiendomskomité, som gis mandat og 
ansvar for politisk styring av eiendomsavdelingens virksomhet med hensyn til bruk og utvikling av 
egne og leide eiendommer, planmessig vedlikehold, ENØK-tiltak, vurdering av behov for nybygg 
veiet mot bruk og vedlikehold av egne bygg, avhending og utvikling før eventuelt salg samt fungere 
som byggekomité for byggeprosjekter. Det vises til pågående arbeider med plan for disponering av 
nye og gamle kommunale bygninger, kartlegging og vurdering av mulige ENØK-tiltak, 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning og melding om vedlikeholdsetterslep. 
Komitéen rapporterer til Formannskapet. 

Resultat: 
Fellesnemnda fikk i plattform for etablering av ny kommune ansvaret for å avklare politisk 
organisering av den nye kommune. Fellesnemnda vedtok politisk organisering av ny kommune i juni 
2017. 
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Klimaplan 

Rapportering handlingsprogram temaplan klima- og energi Larvik kommune 
2017-2020 

Larvik kommunes klima- og energiplan ble vedtatt i slutten av mars 2017 og overlevert 
tjenesteområdene for gjennomføring av handlingsprogrammet umiddelbart etter dette. Det er i 
løpet av 2017 igangsatt tiltak innenfor alle de fem fokusområdene i planen. Det presiseres at 
mange av tiltakene er igangsatt, men krever lengre prosesser. En del har en slik karakter at de ikke 
har et konkret sluttpunkt. 

Rapporteringen under er gitt på et overordnet nivå og kan dermed ha mistet detaljer som fremkom 
i rapporteringsmetoden som ble lagt frem i halvårsrapporteringen 2017. Rådmannen mener at 
denne måten å rapportere på gir et bedre overordnet bilde på utviklingen i arbeidet. 

Kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid: 

Målet for Larvik kommune som samfunn er å heve befolkningens kunnskapsnivå om miljø og klima 
med særlig fokus på kunnskapsbygging hos barn og unge. 

Som bedrift er målene å være en foregangskommune på innkjøp som ivaretar miljøhensyn samt 
sosiale og etiske krav. Kommunen skal gi god miljø- og klimainformasjon og skal fortsette å være en 
kommune innen miljøfyrtårnordningen. 

Det er fra planen ble vedtatt og frem til årsskiftet gjennomført informasjonskampanjer på 
kommunens medieplattform blant annet med temaet klimatilpasning og forbruk/kildesortering. 
Videre er det innarbeidet miljøhensyn for de offentlige anskaffelsene i malverk og 
innkjøpsstrategien for Larvik kommune. Det er gjennomført BREEAM innføringskurs for to ansatte 
og BREEAM AP godkjenning for en ansatt. 

Kortene «Miljø Moro» er videreført og benyttes i barnehagene i kommunen med gode 
tilbakemeldinger. I tillegg arbeider barnehagene med å fremme forståelse for naturens egenart og 
barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare det biologiske mangfoldet og bidra til en 
bærekraftig utvikling. Skolene har en kontinuerlig læringsprosess hva gjelder forbruk, energi og 
miljø. Skolene startet i august 2017 med en miljøgjennomgang på ett trinn på hver skole som skal 
ha fokus på elevmedvirkning. For Larvik læringssenter har det blitt satt fokus på forbruk, energi, 
mat og miljø og avfall og miljø. 

Ordningen med sertifisørkapasitet for Miljøfyrtårn er videreført. Det samme er sertifiseringen av 
deler av tjenesteområdet Areal og teknikk etter ISO standard for miljø. 

Tilpasning til klimaendringer: 

Målet for Larvik kommune som samfunn er at næringslivet og eiendomsutviklere skal ha 
kompetanse til å gjennomføre riktige tiltak i egen virksomhet og utvikling hva gjelder tilpasning til 
klimaendringer. 

Som bedrift er målet for Larvik kommune å ha kompetanse til å gjennomføre riktige tiltak i forhold 
til klimatilpasning og at samfunnet opplever å bli møtt med rett kompetanse og krav i forbindelse 
med prosjekter og søknader hva gjelder klimatilpasning. Larvik kommune skal hensyn ta og 
iverksette tiltak med bakgrunn i kunnskap fra kartleggingen i forrige planperiode i inneværende 
planperiode. 

I 2017 ble helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Larvik kommune oppdatert med effekter 
av klimaendringer som ble kjent i prosjektet i forrige planperiode. ROS må gjennomgås i forbindelse 
med strategidokumentet og vurdering gjøres i forhold til tiltak/ressurser i denne gjennomgangen 
hvert år i planperioden. 
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Ny kjent kunnskap om klimatilpasning har kontinuerlig fokus og tas med i aktuelle enkeltprosjekter, 
planarbeider og den daglige driften. Larvik kommune deltar aktivt i regionale samarbeid om temaet 
og påvirker der man har mulighet. Larvik kommune er bedt om og er blitt med i et internasjonalt 
prosjekt om klimatilpasning og kommunikasjon som går igjennom hele planperioden – EVOKED. 

Interne geotekniske rapporter er tilgjengeliggjort gjennom kartsystemet. 

Det er i regi av Larvik kommune, i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold, arrangert et dagskurs 
høsten 2017 i overvannshåndtering for kommunene i Vestfold. Tema var juss og praktiske 
løsninger. 

Areal og transport: 

Målet for Larvik kommune som samfunn er at det innen 2025 er et helhetlig transportsystem som 
er miljøvennlig, sikkert og effektivt og som bidrar til å redusere klimagassutslippene. Det skal 
tilrettelegges for miljøvennlig transport og det skal oppleves som et reelt alternativ å kunne velge 
mellom bil og et mer miljøvennlig alternativ. Det skal også tilrettelegges for miljøvennlig gods- og 
vare transport. 

Som bedrift er målet å gjennomføre en langsiktig klima,- energi- og miljøstrategi i all planlegging. 
Plan- og bygningsloven skal benyttes som virkemiddel i arbeidet. Fremtidig boligutbygging og 
næringsutvikling skal skje ved fortetting og ved konsentrert utbygging for å redusere 
transportbehov og legge til rette for felles energiløsninger. Larvik kommune skal være en 
foregangskommune innen valg av miljøvennlige transportløsninger for egen virksomhet. Som mål 
skal 80 % av de nye kommunale kjøretøyene gå på fornybart drivstoff. For den resterende bilparken 
er målet at disse skal drives med maksimal mulig innblanding av annengenerasjons biodrivstoff. 
BREEAM- sertifisering skal tas i bruk i større kommunale byggeprosjekter med mål å nå Excellent 
innen 2020. 

Kommunestyret behandlet Mulighetsanalysen for transportsystemet i Larvik i sak 081/17. 
Grunnlaget for mulighetsanalysen er reduksjon i bilbruk og økt fokus på alternative transportmidler 
som gange, sykkel og kollektiv. Kommunestyret vedtok å arbeide videre med forberedelse av et 
trinn 1 som bl.a. inneholder ny bru over Lågen og revisjon av kommunedelplanen for 
sykkel.  Rådmannen arbeider videre med saken i tråd med kommunestyrets bestilling. 

Det forberedes en oppstartsak for By pakke Larvik. Denne vil legges fram for kommunestyret. 
Prosjektet er et samarbeid med Vestfold fylkeskommune og prosjektledelsen kommer fra Statens 
vegvesen. Omfanget av planarbeidet er definert av kommunestyret i vedtak. 

Arealutviklingen er forankret i kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene og skal være 
grunnlag for alle arealdiskusjoner i Larvik kommune. Energikrav er gjort gjeldende gjennom 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel og de to kommunedelplanene for perioden 2015 – 
2027. Revisjon av bestemmelsene starter opp i 2018 og vedtas av nytt kommunestyre senhøstes 
2019. Ref. vedtatt kommunal planstrategi. 

Larvik kommune har innledet et samarbeid med Vestfold kollektivtrafikk (VKT) med tanke på nytt 
og optimalisert rutetilbud i Larvik. Det er gjennomført et arbeid i 2017 i regi av VKT for å 
optimalisere rutestrukturen i Larvik. Det er utarbeidet en kollektivtrafikkplan for Larvik. I planen er 
det listet opp en rekke infrastrukturtiltak som skal underbygge et styrket busstilbud. Flere 
prosjekter vil bli gjennomført i de kommende år. I tillegg skal det gjennomføres en rekke tiltak på 
fylkesveier. Larvik kommune vil være pådriver ift. disse. Dette vil også bli et tema i rulleringen av 
kommuneplanens arealdel. 

Arbeidet med en utskiftningsplan for kommunale kjøretøyer er startet i 2017. Det er i 2017 etablert 
ladepunkter for tjenestebilene. Det er kjøpt inn ytterligere tjenestesykler (el) til bruk som erstatning 
for bil på kortere tjenestereiser. Det er kjøpt inn utstyr for å etablere mulighet for videokonferanser 
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for å redusere behov for tjenestereiser. Det er etablert dusjmulighet et sted, hvor dette manglet og 
var ønsket, slik at sykling til og fra jobb blir mulig. 

Det foreligger vedtak fra kommunestyret 29.3.2017 om å inngå avtale med Vestfold 
Fylkeskommune og Statens vegvesen om Larvik som sykkelby. Det er startet en prosess for 
etablering av to-tre sykkeltellepunkter i Larvik. I 2017 er følgende gjennomført i forhold til dette: 

 Det inngått sykkelbyavtale med SVV og Vestfold fylkeskommune med utarbeidelse av 
prosjektplan. 

 Det er også etablerert sykkelhotell ved jernbanestasjonen i samarbeid med BaneNOR. 

 Kompetanseheving ved deltakelse på samlinger og seminarer. 

 Forsterket vintervedlikehold på utvalgte gang- og sykkelveier. 

Det er i 2017 utarbeidet plan for utbygging av offentlige ladepunkter for 2017. Dette utarbeides 
årlige, da det vurderes mest hensiktsmessig å arbeide med årlige planer slik at samordning med 
reetablering av VA-anlegg og andre prosjekter medfører relativ store besparelser ift. graving. Det er 
under planlegging å etablere en gassfyllestasjon langs Elveveien. 

Kartlegging av tilstandsanalyse/vedlikeholdsplan for bygningsmassen er igangsatt. For alle 
kommunale bygg/prosjekter vurderes tre i bærende konstruksjoner og fasader alene eller i 
kombinasjon med andre materialer. Når det gjelder de planlagte omsorgsboligene i Kvelde ønsker 
man at dette bli brukt som et pilotprosjekt i forhold til dette. 

Det er i 2017 gjennomført sykkelopplæring på alle barneskolene. I tillegg har noen skoler vært med 
på en sykkelaksjon «skoletråkk» i samarbeid med Larviksyklistene. FAU på enkelte skoler har 
engasjert seg i aktivt for å redusere foreldrekjøring. Ved undervisning/arrangement i nærmiljø 
oppfordres elevene å sykle. 

Stasjonært energiforbruk: 

Målet for Larvik kommune som samfunn er at befolkningen er kjent med tiltak som kan redusere 
energibruken og støtteordninger for dette. Videre er målet at næringslivet inkl. landbrukssektoren 
er kjent med tiltak som kan redusere energiforbruket og tilhørende støtteordninger. 

For Larvik kommune som bedrift er målet at Larvik er en foregangskommune i forhold til tiltak for å 
redusere energiforbruket i egen virksomhet. 

For Larvik kommunes egen bygningsmasse er det for deler av byggene utført ENØK analyser i 2017. 
I 2017 er det byttet ut 2 varmepumper og 4 sirkulasjonspumper, samt installert en ny el-kjele for å 
redusere forbruket. Svømmebasseng på Frøy har fått nytt ventilasjonsanlegg med varmepumpe og 
LED belysning, 13 bygg er blitt koblet opp på SD anlegg (sentral driftsstyring) og det er løpende 
utskiftning til LED belysning i bygningsmassen, ca. 200 byttet i 2017. Enøk analysen gjennomført i 
2017 vil utløse tiltak som gjennomføres i planperioden 

Det er i 2017 gjennomført tiltak i 26 leiligheter og hus som er til utleie. De fleste tiltakene består i å 
installere nye varmtvannstanker som er mer energisparende enn de gamle. Det har i tillegg blitt 
skiftet til nyere panelovner og gamle lamper har blitt erstattet med LED lamper. 

Innen VA er det satt inn målere i pumpestasjoner for å registrere forbruk. Data går direkte tilbake til 
rapporteringssystemet. Energieffektivitet er også et viktig punkt i forbindelse med planlegging og 
gjennomføring av VA-prosjekt. Det gjennomføres løpende utskifting av gammelt ledningsnett og 
økt innsats på lekkasjekontroll. Det er i kommunalteknisk plan laget tiltak for utskifting av veilys til 
LED-armatur fra 2018. 

Det er utarbeidet ENØK plan for LHKF. 
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Forbruk og avfall: 

Målet for Larvik kommune som samfunn er å være i forkant av landsgjennomsnittet med å redusere 
den totale mengden husholdningsavfall. 

Som bedrift har Larvik kommune som mål å øke gjenvinning av avfall fra virksomheten og ha krav 
om kildesortering i alle kommunale bygg. Brukertilfredshet, holdninger og kunnskap om avfall og 
miljø skal ligge over landsgjennomsnittet og Larvik kommune bidrar til økt gjenvinning med økt 
satsning på kunnskapsbygging og tilrettelegging. Larvik kommune slutter å bruke plastposer innen 
utgangen av 2017. 

Det er i 2017 gjennomført holdningskampanje på forbruk/avfall og kildesortering på kommunens 
medieplattform. I tillegg er det årlig annonsering om renovasjon i ØP/sommerposten.  Alle skolene 
har hatt en gjennomgang av dagen rutiner for kildesortering og noen har utbedret muligheten for 
kildesortering. Mange av skolene er også med på «Aksjon vårrydding». Elever har fått økt 
kompetanse gjennom undervisning i tema. Alle skolene har ordninger der gjenglemt tøy går til 
gjenbruk. Skolene har ulike ordninger for gjenbruk. For eksempel har  Farris naturskole fått 
skiftetøy fra Mesterfjellet skole og Kvelde skole sender klær til Røde Kors før sommerferien. 

For Larvik havn er det etablert et avfallssystem for havnen. Det er etablert en egen mottaksordning 
for skipsavfall. 

Kartlegging av omfang og mulige alternative løsninger for å slutte å bruke plastposer er 
gjennomført i 2017. Dette er fremlagt i sak til KST i desember 2017. Det ble ikke bevilget midler/økt 
ramme til å gjennomføre fremlagte muligheter, men vedtatt at dette skal ha høyt fokus i nye Larvik 
kommune. Følgende tiltak er igangsatt i Larvik kommune i 2017 for å redusere poseforbruket til 
avfallshåndtering: 

 Renholderne tømmer kun med pose når det inneholder fuktig avfall, ellers helles innholdet 
over i en felles større søppelsekk. Slik «gjenbrukes» posen i avfallsbøtta og det blir ikke 
pose i pose. 

 Tøyposer/tekstilnett er tatt i bruk ved innhandling flere steder 

 Det jobbes med tilrettelagt kildesortering tilpasset driften i det enkelte bygg. Dette vil på 
sikt redusere restavfallet hvor poser benyttes. 
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Andre økonomiske oversikter   

Beholdning av likvide midler       

    Tall i mill kr 

  01.01.2017 31.03.2017 30.06.2017 31.12.2017 

Kasse/bank 571,2 637,5 716,8 381,3 

Obligasjoner * 214,0 215,7 193,7 196,3 

Rentefond* 320,9 303,5 300,2 284,9 

Utenlandske Aksjefond* 72,9 77,4 105,2 133,4 

Norske aksjefond* 26,4 26,4 27,6 31,1 

Eiendomsfond* 58,5 58,4 65,9 89,8 

Sum likvide midler 1 263,9 1 318,9 1 409,4 1 116,8 

-(Primæroppgavenfondet)  POF* -692,8 -681,4 -692,6 -735,5 

- Skattetrekk -59,1 -36,6 -44,5 -64,1 

Netto likviditetsbeholdning 512,0 600,9 672,3 317,2 

 

Beholdningen av likvide midler er korrigert for kapitalen som ligger i Primæroppgavefondet (POF = 
Obligasjoner, aksjefond, rente- og eiendomsfond i tabellen over) og avsatt skattetrekk.  
Likviditeten er god da kommunen har tatt opp nye lån i 2017 for å finansiere årets investeringer, og 
refinansierer løpende lån som forfaller. En annen grunn er at investeringsprosjektene ligger etter 
budsjettert fremdrift i 2017. Ubrukte lånemidler ved årets slutt er 186 mill kr.  

*POF er forkortelse for primæroppgavefondet. Fondet ble opprettet i forbindelse med salg av 
kraftforetak på begynnelsen av 2000-tallet. Plassering av fondskapitalen er gjort i henhold til 
finansstrategi vedtatt av kommunestyret. Ved utgangen av året var fondet plassert i norske og 
globale aksje- og rentefond, samt anleggsobligasjoner og eiendomsfond. 

 

Langsiktig lånegjeld     

    Tall i mill kr 

  2014 2015 2016 2017 

Brutto lånegjeld pr 01.01. 2 455,3  2 683,2 3 102,6  3 479,2  

Nye lån og refinansiering 1080 560 840,0  1 510,0  

-Avdrag/innfrielse -852,1 -140,6 -463,4  -1 238,1  

Brutto lånegjeld pr. periodeslutt 2 683,2 3 102,60 3 479,2  3 751,1  

-Utlån   -344,4 -362,2 -382,0 -427,2 

Netto lånegjeld pr periodeslutt 2 338,8 2 740,30 3 097,3  3 323,9  

Antall innbyggere 43 258 43 867 44 082  44 275  

Lånegjeld pr innbygger i kr 54 066 62 469 70 262  75 074  

Samlet netto lånegjeld pr 31.12 er på 3 751 mill kr, og tilsvarer kr 75 074 pr innbygger. I 2017 er det 
refinansiert lån på til sammen 1 090 mill kr, i tillegg refinansieres det rullerende to sertifikatlån på 
tilsammen 180 mill kr hver 3. måned. Samlet nye låneopptak i 2017 er 420 mill kr, hvorav 70 mill kr 
er Startlån fra Husbanken til videre utlån.  

Netto lånegjeld har økt kraftig de senere årene. Siden 2014 har lånegjelden økt med 985,1 mill kr 
(42,1 %) som har langt oversteget veksten i driftsinntekter. Dette har ført til at lånegjelden har 
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vokst i forhold til inntektene som skal betjene denne gjelden. Denne utviklingen har gjort 
kommunens økonomi mer sårbar, spesielt ved renteøkninger. 

Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2001, sak 155/01 Reglement for finansforvaltning i Larvik 
kommune. Nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement vil behandles i mars 2018.  

Tabellene nedenfor viser låneportefølje pr 31.12.2017, eksklusiv formidlingslån fra Husbanken, 
sammenlignet med gjeldende strategi: 

Verdsettelsestidspunkt 31.12.2017 

PORTEFØLJE   
    

Utestående gjeld (finansieringslån unntatt lån til 
Husbanken) i mill kr. 

3 346   
   

Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid 4,43 
    

    
  

   Gjennomsnittlig rente inkl. rentebytteavtaler 2,27 % 

  
    Minimum Normal Maksimum 

Forfall fastrente - rentebindingsperioder 

Mindre enn 1 år 58,87 %   30 % 40 % 50 % 

Mellom 1 år og 3 år 22,41 %   10 % 20 % 30 % 

Mellom 3 år og 5 år 16,97 %   15 % 25 % 35 % 

Over 5 år 1,75 %   5 % 15 % 25 % 

 

Låneporteføljen har pr 31.12 en gjennomsnittlig løpetid på 4,43 år. Det har vært et bevisst valg å 
øke tid til forfall for å redusere refinansieringsrisikoen. Dette er gjort ved i større grad å velge 
nedbetalingslån med lang løpetid og bulletlån med lengre løpetid enn tidligere.  
Larvik kommune har sertifikatlån på 710 mill kr som forfaller i 2018. I tillegg er det et lån på 300 mill 
kr i Kommunalbanken som forfaller til betaling i 2018. I strategidokumentet legges det opp til nytt 
låneopptak på tilsammen 415 mill kr, i tillegg til årets refinansieringer. 

Porteføljens normale posisjon betegnes som ”referanseportefølje”. Referanseporteføljen har en 
gjennomsnittlig bindingstid på 2,5 år. De tillatte avviksrammene medfører at låneporteføljens 
gjennomsnittlige rentebindingstid kan svinge mellom 1,5 år og 3,5 år. Lånegjelden pr 31.12.2017 
har en gjennomsnittlig rentebinding på 1,59 år og ligger innenfor de rammer for bindingstid som er 
vedtatt i finansstrategien.  
Totalt er 1 050 mill kr av kommunens samlede lånegjeld sikret ved rentederivater og 605,5mill kr er 
fastrentelån. Kommunen har en stor andel av gjelden som er rentebundet innenfor ett år, denne er 
noe høy sammenlignet med gjeldende strategi.  

Forslag til ny finansstrategi for gjeld vil bli behandles i kommunestyret 21. mars. I ny strategi vil det 
bli foreslått å justere rentebindingsperiodene og andelen fastrente, slik at denne er mer i tråd med 
slik tallene er per nå. 

 

Lånekostnader og renteinntekter   

  Regnskap Budsjett Avvik 

Rente- og lånekostnader i mill kr 85,7 68,5 17,2 

Renteinntekter i mill kr  14,7 12,4 2,3 

 
Rente- og lånekostnadene er høyere enn budsjettert med 17,2 mill kr. Gjennomsnittlig innlånsrente i 
porteføljen var 2,27 %, denne er høyere enn pengemarkedsrenten pga rentebindinger.  
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Stresstest: Økning av rentekostnad med 1 % på finansieringslån 
 

  Andel av gjeld  
Balanse 
i mill kr  

Endrings-
parameter 

Beregnet tap 
i mill kr 

Gjeld med pt flytende rente 51 % 1 691 1 % 16,905 

Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler) 49 % 1 656     

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 16,9 mill kr. i året med den 
rentebindingsandelen Larvik kommune har pr 31.12.  

Som et resultat av en rekke større lånefinansierte investeringer har kommunens lånegjeld vokst 
kraftig de senere år. 

Som tidligere påpekt (se blant annet vedlegg til Rammesaken 2017 og Rådmannens forslag til 
strategidokument 2018-2021) har dette resultert i at kommunens lånegjeld har blitt høy, både i 
forhold til tidligere år og i forhold til driftsinntekter og egenkapital samt kommuner det er naturlig å 
sammenligne med.  

Lang avdragstid og særlig historisk lave renter har så langt gjort lånegjelden håndterbar. Dette 
endres derimot fort, skulle rentenivået igjen stige og normaliseres.   

Med høy lånegjeld vil økte renter slå kraftig inn på driftsresultatet, noe som kan resultere i 
uønskede budsjettinnstramninger. Med denne bakgrunnen anbefalte rådmannen i Rammesaken 
2017 og i forslag til strategidokument 2018-2021 at det snarest innføres en handlingsregel for 
fremtidige låneopptak. Denne handlingsregelen tar utgangspunkt i kommunenes "kjernegjeld" som 
er netto lånegjeld fratrukket lånegjeld knyttet til selvkostområder (VAR).     

Kjernegjeld 

    Tall i mill kr 

  2014 2015 2016 2017 

Netto lånegjeld pr. periodeslutt 2 338,8 2 740,3 3 097,3 3 323,9 

 - lånegjeld knyttet til VAR -829,7 -876,0 -1 062,8 -1 135,8 

Kjernegjeld 1 509,1 1 864,3 2 034,5 2 188,1 

Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld 35,5 % 32,0 % 34,3 % 34,2 % 

Andel VAR gjeld i % av Brutto lånegjeld 30,9 % 28,2 % 30,5 % 30,3 % 
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Del 2: Hovedprofil og prioriteringer i perioden 
 
Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel, rapportering på mål og planer. 
 

Hovedutfordringer 

I tillegg til ståstedsanalysen for Larvik kommune, oppdatert pr november 2016, og vurdering av 
prognoser ved fremleggelse halvårsrapport for 2016, bygger Strategidokumentet 2017-2020 på 
vedtatt overordnet og langsiktig Kommuneplan. 

Kommunestyret vedtok ved behandling av Kommuneplanens samfunnsdel i mai 2013 at følgende to 
hovedmål skal oppnås i planperioden frem til 2020: 

 Det skal oppnås en årlig vekst på 1,5 % i befolkning i Larvik kommune 

 Langt flere av innbyggerne over 16 år skal ha høyere utdanning og faglig kompetanse 

I det følgende beskrives hvordan rådmannen mener det bør arbeides med disse hovedmålene i 
perioden 2017-2020. 

Det spesielle ved behandling av Strategidokumentet 2017-2020 er at det er et nytt kommunestyre 
for ny kommune fra 2018 som skal behandle Strategidokumentet 2018-2021, og at det i føringer for 
ny felles planstrategi for Larvik og Lardal kommuner er fastlagt tidsrammer for endringer av 
styrende dokumenter for den nye kommunen. 

Resultat: 
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Planstrategi 

Sak 222/16 Planstrategi Larvik og Lardal kommuner samt nye Larvik kommune, vedtatt 07.12.2016. 

 

a. Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel rulleres ikke i de to kommunene, men gjelder som to sidestilte 
overordnede styringsdokumenter for den nye kommunen fra 1. januar 2018. 

Prosess med utarbeiding av Kommuneplanens samfunnsdel startes opp 1. halvår 2018, mens 
planen sluttbehandles av kommunestyret som tiltrer i oktober 2019. 

 

b. Planer for samfunnsutvikling 

Lardal kommune kobles administrativt på pågående planprosesser etter gjeldende planstrategi i 
Larvik kommune. 

I perioden fram til ny kommune er etablert 1. januar 2018 behandler Fellesnemnda planer som er 
under arbeid i Larvik kommune før disse sluttbehandles i Larvik kommune.  

 

Fullføre planer under arbeid - ROS-analyse for Lardal og Larvik 

Resultat: 
Gjennomført. Vedtak i kommunestyret 15. februar 2017. 

 

ROS-analyse med handlingsprogram for Lardal og Larvik 

Resultat: 
Gjennomført. Handlingsplan vedtatt i kommunestyret 15. februar 2017. Alle prioriterte tiltak er lagt 
inn i kommunens beredskapsverktøy og følges opp derfra.  
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Logistikkplan iht KST 190/14 

Resultat: 
Det er etablert en arbeidsgruppe som inkluderer Larvik Havn, Larvik Næringsforening, Vestfold 
Fylkeskommune og Høgskolen Sørøst-Norge. Planarbeidet er forsinket, og vil først bli ferdig i 2018.  

 

c. Arealplaner 

Kommuneplanens arealdel rulleres ikke i de to kommunene, men gjelder som to sidestilte 
overordnede styringsdokumenter for den nye kommunen fra 1. januar 2018. 

Prosess med utarbeiding av Kommuneplanens arealdel startes opp 1. halvår 2018, mens planen 
sluttbehandles av kommunestyret som tiltrer i oktober 2019. 

Prosjektleder/Rådmannen ivaretar at faglig samordning av arealplaner som skal gjelde for den nye 
kommunen fra 1. januar 2018 blir vurdert og ved behov for tilpasninger blir lagt fram for 
Fellesnemnda til behandling. 

Hvilke arealplaner (kommunedelplaner, områdeplaner og reguleringsplaner) som inngår i 
PLANGRUNNLAGET for den nye kommunen skal fremgå av rådmannens forslag til 
KOMMUNEPLANENS KORTSIKTIGE DEL (HANDLINGSPLAN OG ØKONOMIPLAN/BUDSJETT 2018-
2022), som fremmes til politisk behandling november 2017. 

  

FULLFØRE PLANER UNDER ARBEID  

Kommunal områdeplan Faret/Nordby 

Resultat: 
Et forslag til områdeplan med konsekvensutredning ble lagt ut til offentlig ettersyn av 
kommunestyret den 15.02.2017. Høringsfristen gikk ut den 18.04.2017. Det foreligger innsigelse fra 
Statens vegvesen vedr løsninger i vegsystemet. Det er nødvendig å endre forslaget til plankart. Ny 
medarbeider ble ansatt i desember og har fått områdeplanen som hovedoppgave. Planarbeidet er 
derfor i gang igjen. Det er et mål å legge planforslaget ut på ny høring sommeren 2018. 

 

Kommunal områdeplan Indre Havn 

Resultat: 
Forslaget til planprogram ble vedtatt av kommunestyret i juni 2015. Prosjektleder ansatt i 2015 
men ressurser ble omrokert til arbeidet med reguleringsplan for ny gjestehavn i Indre havn. 

Plan for gjestehavn ble sluttbehandlet i kommunestyret i mars 2018. 

Kommunestyret har vedtatt utarbeiding av sentrumsplan for Larvik by, og områdeplanen for Indre 
havn vil bli fanget opp i dette planarbeidet, som også må samordnes med framdrift med Bane Nor 
sitt arbeid med kommunedelplan for ny jernbane. 

 

Kommunal områdeplan Martineåsen 

Resultat: 
Planprogrammet for Martineåsen ble vedtatt i kommunestyret den 21.10.2015. Nødvendige 
fagutredninger er gjennomført og det er utredet flere modeller for grunneiersamarbeid. 
Prosjektleders ressurser har i perioder blitt omrokert for å dekke presserende behov i andre 
avdelinger. Arbeidet med en modell for grunneiersamarbeid er komplisert og pågår fremdeles i et 
samarbeid med Eiendom og en representant fra kommuneadvokaten. 
Arbeidet med reguleringsplankart og – bestemmelser er i gang. Det er en klar målsetting å få en 
vedtatt plan i løpet av 2018. 
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Kommunal områderegulering Kaupang 

Resultat: 
På grunn av større justeringer og formålsendringer i planforslaget, ble et revidert planforslag lagt ut 
til nytt offentlig ettersyn og høring i oktober 2017. Høringsfristen ble satt til 15. desember 2017. 
Vestfold fylkeskommune har bedt om og fått innvilget, utsatt frist for uttalelse. Fylkeskommunen 
venter på en uttalelse fra Riksantikvaren (RA) og det har vært koordinerende møter mellom RA, 
Kulturhistorisk museum og Vestfold fylkeskommune. RA har bedt om ytterligere vurderinger fra 
Vestfold fylkeskommune. Det kan ikke ventes en uttalelse fra RA før sommeren 2018. 

Videre framdrift må avklares når Riksantikvarens tilbakemelding foreligger. 

 

Kommunal områdeplan Tenvik 

Resultat: 
Et forslag til planprogram ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring i juni 2017,KST 089/17. 
Høringsfrist var 25.08.17 og planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret den 
18.10.17.  Arkeologiske undersøkelser er gjennomført av Vestfold fylkeskommune. En 
trafikkutredning er gjennomført og gjennomgått med Statens vegvesen som ber om at planområdet 
utvides til også å gjelde etablering av gang-/sykkelveg mot Tenvik. 
Det arbeides målrettet videre i samarbeid med grunneier. Et planforslag vil bli foreslått lagt ut til 
høring i løpet av 2018. 

 

Kommunedelplan for ny jernbanetrasé gjennom Larvik by, inkl. stasjonslokalisering. 

Resultat: 
Må samordnes med arbeidet med ny sentrumsplan for Larvik. Bane Nor har ansvaret for arbeidet 
med den nevnte kommunedelplanen. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i desember 
2017. 

 

Rullering av kommuneplanens arealdel Larvik kommune 

Resultat: 
Et forslag til justerte bestemmelser lå ute til offentlig ettersyn fram til 10.02.2017. 
Det kom inn flere merknader. Det kom også innsigelser fra regional og statlig myndighet knyttet til 
etablering av rene kontorvirksomheter i kommunens næringsområder. 
En tilleggshøring av et justert forslag til bestemmelsene knyttet til kontor ble lagt ut til offentlig 
ettersyn og høring i perioden 26. mai – 29. juni 2017. Mekling ble gjennomført den 30. november 
2017. Det er dermed akseptert etablering av inntil 10.000 m2 med rene kontorer på Ringdalskogen. 
Bestemmelsene ble sluttbehandlet i kommunestyret i september 2017. 
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NYE AREALPLANER SOM UTARBEIDES I PERIODEN 

Kommunedelplan for småbåthavner – registreringsarbeider er igangsatt 

Resultat: 
Kommunedelplanen er ikke gitt gjennomføringsår i vedtatt kommunal planstrategi for perioden 
2017 - 2020. Det ble ikke bevilget midler til planarbeidet. Arealplan hadde da ikke satt av ressurser 
til denne planen i 2017. 

 

Bevaringsplan/ny reguleringsplan for Nevlunghavn 

Resultat: 
Planarbeidet er ikke gitt gjennomføringsår i vedtatt kommunal planstrategi for perioden 2017 - 
2020. Det ble ikke bevilget midler til planarbeidet. Arealplan hadde da ikke satt av ressurser til 
denne planen i 2017.  

 

Områdeplan for buffersonen mellom bolig og havnerelatert industri på Torstrand 

Resultat: 
Planarbeidet er ikke gitt gjennomføringsår i vedtatt kommunal planstrategi for perioden 2017 - 
2020. Det ble ikke bevilget midler til planarbeidet. Arealplan hadde da ikke satt av ressurser til 
denne planen i 2017. 

 

Kommunal områdeplan for Kvadraturen og Pumpeparken 

Resultat: 
Planarbeidet er ikke gitt gjennomføringsår i vedtatt kommunal planstrategi for perioden 2017 - 
2020. 

Det ble ikke bevilget midler til planarbeidet. Arealplan hadde da ikke satt av ressurser til denne 
planen i 2017. 

 

Sentrumsplan for Larvik inkl. gatebruksplan 

Resultat: 
Planarbeidet er ikke gitt gjennomføringsår i vedtatt kommunal planstrategi for perioden 2017 - 
2020. 

Det ble ikke bevilget midler til planarbeidet. Arealplan hadde da ikke satt av ressurser til denne 
planen i 2017. 

 

d. Tjenesteplaner 

Lardal kommune kobles administrativt på pågående planprosesser i Larvik etter gjeldende 
planstrategi i Larvik kommune. 

Prosjektleder/Rådmannen ivaretar at faglig samordning av tjenesteplaner/fagplaner som skal gjelde 
for den nye kommunen fra 1. januar 2018 blir vurdert og ved behov for tilpasninger blir lagt fram 
for Fellesnemnda til behandling. Målet er tydelighet i hva som er gjeldende PLANGRUNNLAG for ny 
kommune fra 1. januar 2018. 

Hvilke temaplaner og fagplaner som inngår i PLANGRUNNLAGET for den nye kommunen skal 
fremgå av rådmannens forslag til KOMMUNEPLANENS KORTSIKTIGE DEL (HANDLINGSPLAN OG 
ØKONOMIPLAN/BUDSJETT 2018-2022), som fremmes til politisk behandling november 2017. 

  



25/18 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 - 18/00080-2 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 : Årsrapport 2017_Larvik kommune

Årsrapport-2017 
 

Side 23 av 146 

FULLFØRE PLANER UNDER ARBEID 

Kulturplan for nye Larvik kommune 

Resultat: 
Fellesnemnda vedtok at planen skulle legges frem for det nye kommunestyret i Larvik i 2018, etter 
en prosess i Lardal slik at planen ville dekke den nye kommunen fra 2018. 

Planen ble lagt fram for kommunestyret i ny kommune mars 2018. 

 

Plan for helhetlig oppvekst Larvik kommune 

Resultat: 
Planen ble vedtatt i kommunestyret i februar/mars 2017. 

 

Grønnstrukturplaner for byplanområdene Stavern og Larvik, med fokus på forbindelser til og 
mellom større naturområder, parker, trygge skoleveier, sikring av verdifull vegetasjon og trær. 

Resultat: 
Grønnstrukturutredningen er ferdig og skal legges til grunn ved rullering av arealplanene, som blir 
startet opp i 2018. 

 

Kommunalteknisk plan Larvik kommune (skal erstatte eksisterende KOU-er innenfor 
tjenesteområdet) 
Resultat: 
Planen ble behandlet i kommunestyret i juni. 

 

Plan for integrering av innvandrerbefolkningen Larvik kommune (Skal erstatte gjeldende plan) 

Resultat: 
Planen ble behandlet i desember 2016. 

 

Rullering av «Kvalitet i skolen» 

Resultat: 
Planen ble rullert i 2016. 

 

Rullering av barnehagebruksplan 

Resultat: 
Planen ble rullert i september 2015. 

 

Plan for legetjenester (planverk for Larvik kommunes legetjenester, inkl legevakt) 

Resultat: 
Planarbeidet er forsinket, blir lagt fram til behandling i 2018. 

 

Oppstart av Skolebruksplanen Larvik kommune 

(Rådmannen fremskyndet oppstart av Skolebruksplanen å la den frem til endelig politisk behandling 
i kommunestyrets juni møte i 2017.) 

Resultat: 
Skolebruksplanen ble vedtatt i kommunestyret i juni.   
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e. Utredningsbehov 

Mulighetsstudie for et helhetlig transportsystem for Larvik by (2016). 

Resultat: 
Arbeidet med mulighetsstudiet for vegnettet er avsluttet og Statens vegvesen har levert en 
sluttrapport som ble behandlet av kommunestyret i juni 2017, sak 081/17. 

 

Mulighetsstudie for ny jernbanetrasé gjennom Larvik kommune og Larvik by fra Sandefjord 
grense til Farriseidet (2015- 2016). 

Resultat: 
Arbeidet er sluttført. 

 

Utredning av byggehøyder i Larvik sentrum 

Resultat: 
Arbeidet er startet opp ved at Gehl arkitekter bistår kommunen i drøftinger om identitet/arrangert 
workshop. Det blir i 2018 avklart om utredningen skal inngå som en del av en sentrumsplan for 
Larvik. 

 

Utrede behovet for omkjøringsveg forbi Tjøllingvollen 

Resultat: 
Arbeidet er ikke startet opp og ikke gitt gjennomføringsår i kommunal planstrategi. Det er ikke 
bevilget midler til utredningen. Det er heller ikke satt av ressurser i Arealplan til arbeidet. 

 

Formingsveileder for bygninger, gater og byrom i Stavern 

Resultat: 
Arbeidet er ikke startet opp og ikke gitt gjennomføringsår i kommunal planstrategi. Det er ikke 
bevilget midler til utredningen. Det er heller ikke satt av ressurser i Arealplan til arbeidet. 

 

Behovet for fastlegehjemler i Lardal og Larvik utredes og inngår som en del av 
kunnskapsgrunnlaget til plan for legetjenester 

Resultat: 
Planen er forsinket, blir lagt fram til behandling i 2018 

 

Analyse og mulighetsavklaring for nye Larvik kommune 

Resultat:  
Dette er vedtatt i ny felles planstrategi for Larvik og Lardal kommuner, iht KST-222/16. 
Av kapasitetsmessige årsaker i begge kommuner blir ikke denne utredningen påbegynt før i 2018. 
Det blir naturlig å ta dette inn i arbeidet med utarbeiding av Kommuneplanens samfunnsdelen i ny 
kommuneplan, som starter opp i 2018. 
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Del 3: Organisasjon 
 

Innledning   

 
Styringsnivå 1: 
Rådmannens ledergruppe består av rådmann, assisterende rådmann og 4 kommunalsjefer. 

 
Styringsnivå 2: 
Utvidet ledergruppe består av, i tillegg til rådmannens ledergruppe, virksomhetsledere og ledere for stabs- og 
støttefunksjoner. 
 

Kommunens tjenester er inndelt i 4 tjenesteområder og ett rapporteringsområde for 
interne funksjoner.  
 

Kultur og oppvekst  
Kultur, idrett og fritid 
Skole 
Barnehage 
Barne- og ungdomstjenester 
Larvik læringssenter 
Stab/støtte Kultur og oppvekst 

 
Helse og omsorg  
Tjenester for funksjonshemmede 
Arbeid og aktivitet 
Sykehjem 
Psykisk helse og avhengighet 
Larvik helsehus 
Hjemmetjenester 
Fellestjenester helse/omsorg 

 

Areal og teknikk  
Brann og redning 
Landbruk 
Arealplan 
KMT Forvaltning 
KMT Øya 
Byggesak 
Geodata 

 
Eiendom  
Renhold 
Prosjekt, drift og vedlikehold 
Utvikling og forvaltning 

 
Interne funksjoner NAV 
Kommunale fellesfunksjoner 
NAV 
 

 
Kapittelet omfatter følgende emner: 
 Antall ansatte og årsverk 

 Likestilling 

 Arbeidstid 

 Kompetanseheving 

 Fravær 

 Helse/miljø/sikkerhet og Bedriftshelsetjenesten 

 Etikk 

 Internkontroll 
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Antall ansatte og årsverk 

 
Tjenesteområde Virksomhet Antall årsverk Antall ansatte 

Interne funksjoner Totalt 163 179 

  Sentrale administrative funksjoner 92 98 

  Fellesutgifter 11 15 

  NAV 60 66 

Helse og omsorg Totalt 1 061 1 715 

  Virksomhet for funksjonshemmede 198 331 

  Arbeid og aktivitet 59 82 

  Psykisk helse og avhengighet 73 98 

  Sykehjem 291 511 

  Larvik helsehus  101 164 

  Hjemmetjenester 254 399 

  Fellesfunksjoner 85 130 

Kultur og oppvekst Totalt 1 138 1 486 

  Skole 673 877 

  Barnehage 217 259 

  Barne- og ungdomstjenester 133 164 

  Larvik læringssenter 56 80 

 Kultur, idrett og fritid 53 100 

 Stab-støtte 6 6 

Areal og teknikk Totalt 166 175 

  Brann og redning 40 40 

  Landbruk 4 4 

  Arealplan 11 12 

  KMT Forvaltning 53 56 

  KMT Øya 32 34 

  Byggesak 14 14 

  Geodata 8 11 

 Stab-støtte 4 4 

Eiendom Totalt 102 124 

  Renhold 64 84 

  Prosjekt, drift og vedlikehold 30 32 

  Utvikling og forvaltning 3 3 

 Stab 5 5 

Totalt    2 630 3 579 
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Likestilling  

Innledning/ bakgrunn:  

Likestillingsredegjørelsen fremlegges på bakgrunn av kommunelovens § 48 der det bl.a. står: 
«..Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller 
kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt 
for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å 
fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.» 
Med utgangspunkt i visjon, verdier, filosofi og kultur har Larvik kommune seks policyområder. Et av 
disse er Organisasjonsutvikling, hvor styringsmålene er definert innenfor følgende 5 utfordringer:  

1. Rekruttere, utvikle og ivareta arbeidskraft 
2. Godt internt og eksternt samarbeid 
3. Godt lederskap 
4. Sikre effektive og gode prosesser 
5. Utvikle organisasjonen i takt med samfunnsutviklingen 

Larvik kommune har blant annet som mål å arbeide aktivt for en jevnere kjønnsbalanse, mindre 
lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, samt økte stillingsstørrelser. 
Den årlige redegjørelsen tilstrebes å være et levende dokument, til bruk i likestillingsarbeidet i 
kommunen.  
Avgrensninger/presiseringer: Ansatte som står med 0 % i stilling (de som mottar AAP/ 
tjenestepensjon) er ikke tatt med i oversikten, heller ikke lærlinger samt arbeidstakere som går på 
pensjonistlønn. Det telles på antall personer, ikke stilling. Det legges til grunn at det ikke gis et riktig 
bilde av situasjonen å telle stillingshjemler, da en person kan ha mange ulike mindre stillinger 
innenfor ulike tjenesteområder, men har likevel for eksempel 100 % stiling sammenlagt.  
 

Kjønnsbalanse 
 

  

 2015 2016 2017 

Sektorer M K M K M K 

Larvik kommune totalt  19 81 20 80 22 78 

Sentraladministrasjonen 1) 28 73 29 71 30 70 

Rådmenn og avdelingsledere i Sentraladministrasjonen 53 47 53 47 53 47 

Sentraladministrasjonen uten rådmenn og avdelingsledere 1) 24 76 26 74 32    68 

Eiendom 25 75 30 70 39 61 

Areal og teknikk 72 28 72 28 74 26 

Helse og omsorg 12 88 13 87 14 86 

Kultur og oppvekst  20 80 19 81 20 80 

Virksomhetsledere  50 50 48 52 50 50 

Kommunalsjefer 75 25 75 25 75 25 
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Kjønnsbalanse for hele kommunen i %  

I rapporteringen for Sentraladministrasjonen er hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og NAV 
kommune tatt med.  

Det er i flere sektorer en noe uønsket skjev kjønnsfordeling. Kommunen er tidligere blitt utfordret 
på å øke andelen menn, spesielt i de sektorer som i dag har høy kvinneandel. Andelen menn har 
dog over tid økt på flere områder. Det har blant annet vært en økning i antall menn innen 
tjenesteområdet Eiendom.  

 

Kjønnsbalanse blant medarbeidere i ulike stillingsgrupper i % 

 2015 2016 2017 

Stillingsbenevnelse M K M K M K 

Vaktmestere 92 8 89 11 95 5 

Teknikere 95 5 91 9 86 14 

Assistenter 16 84 18 82 19 81 

Fagarbeidere  18 82 21 79 33 67 

Hjelpepleiere/miljøarbeidere  8 92 8 92 12 88 

Spesialhjelpepleiere 0 100 0 100 0 100 

Konsulenter/rådgivere 1)  20 80 23 77 34 66 

Ingeniører 64 36 60 40 64 36 

Brannkonstabler 95 5 95 5 90 10 

Sykepleiere/vernepleiere 4 96 4 96 4 96 

Fysioterapeuter/Ergoterapeuter 37 63 28 72 29 71 

Spesialsykepleiere 7 93 8 92 0 100 

Undervisningspersonell 2) 24 76 23 77 23 77 

Ledere uten personalansvar 3) 11 89 11 89 15 85 

Ledere m/personalansvar 4) 31 69 33 67 27 73 

 
1) Konsulenter/rådgivere består av medarbeidere som har både sekretæroppgaver og saksbehandleroppgaver, 

samt noen medarbeidere som kun er saksbehandlere (avlønnet både i henhold til fagarbeidernivå og 
høyskolenivå). St.kode 6559,7453, 8453, 8530 og 8559. 

2) Undervisningspersonell innbefatter st.kode: 7951, 7961, 7962, 7963,7965 og 7966. 
3) Fagledere uten personalansvar, st.kode 7453. 
4) Avdelingsledere, st.kode 7003/8003, 7451/8451 og 9454. 
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Kjønn og lønn  
Kjønnsfordelt lønnsstatistikk for hele kommunen, årslønn i hele 1 000. 

 2016 2017 

Sektorer 
Antall 

M 
Antall K 

Årslønn 
M 

Årslønn 
K 

Antall 
M 

Antall K 
Årslønn 

M 
Årslønn 

K 

Sentraladministrasjonen 1) 51 126 607 501 55 112 547 497 

Rådmenn, kommunalsjefer og 
avdelingsledere i 
Sentraladministrasjonen 

10 9 858 695 6 8 724 766 

Sentraladministrasjonen uten 
rådmenn, kommunalsjefer og 
avdelingsledere 

41 117 541 477 46 119 571 500 

Virksomhetsledere 10 11 746 805 12 8 784 827 

Helse og omsorg 202 1 354 412 411 225 1414 418 421 

Kultur og oppvekst 254 1079 472 465 270 1085 481 473 

Areal og teknikk 116 45 472 519 127 48 492 535 

Eiendom 38 80 445 395 42 81 485 405 

 
1) I rapporteringen for Sentraladministrasjonen er hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og NAV kommune tatt med 

i oversikten.  
 

Kommunalsjefene og virksomhetslederne er tatt ut av oversikten for sine respektive områder, og er med inn under 
Sentraladministrasjonen. 
 

 

Lønnspolitiske retningslinjer 
Med hjemmel i Hovedtariffavtalens kapittel 3 punkt 3.2 skal kommunen ha en lokal lønnspolitikk 
som skal skape forutsigbarhet og inneha objektive og etterprøvbare kriterier. Lønnspolitiske 
retningslinjer skal utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner, og samles i et 
lønnspolitisk dokument. Larvik kommune utarbeidet lønnspolitiske retningslinjer i 2015 som ble 
vedtatt i Administrasjonsutvalget samme år. Dokumentet ligger i TQM, kommunens 
kvalitetssystem, under HR.  
Lønnspolitiske retningslinjer skal omfatte alle stillinger i Larvik kommune. Retningslinjene kan følges 
av Larvik kommunes foretak etter vedtak om dette i eget styre. Lønnspolitiske retningslinjer i Larvik 
kommune skal være et dynamisk dokument. Det betyr at dokumentet bør revideres jevnlig. Både 
kommunens utfordringer og arbeidsmarkedet generelt er i stadig forandring og utvikling. Det er 
derfor viktig at Larvik kommune har en lønnspolitikk som er à jour med disse endringene. Arbeidet 
med revisjon av dokumentet skal gjøres i forbindelse med hovedtariffoppgjørene annethvert år 
eller ved behov.  
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Arbeid med likestilling i de ulike tjenesteområdene 

Larvik kommune jobber bevist og langsiktig med å øke andelen av det underrepresenterte kjønn 
innenfor hvert tjenesteområde. Det fokuseres på dette i rekrutteringsarbeidet og innenfor det 
daglige oppfølgingsarbeidet i virksomhetene.  

Det rapporteres årlig på følgende punkter i årsevalueringen pr. tjenesteområde: 

• Eventuelle rekrutteringstiltak for å rekruttere det kjønnet som er underrepresentert 

• Tiltak mot ufrivillig deltid 

• Personalpolitiske satsninger/seniorpolitiske tiltak i et kjønnsperspektiv 

• Foreldrepermisjon og fravær 

• Kompetansehevingstiltak 

• Inntak av lærlinger 

• Tiltak for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn 

• Iverksatte og planlagte likestillingstiltak 

 

Kultur og oppvekst  

• Eventuelle rekrutteringstiltak for å rekruttere det kjønnet som er underrepresentert 

Tjenesteområdet følger lover og regler, velger til enhver tid den best kvalifiserte, uavhengig av 
kjønn og nasjonalitet. Kommunen er i gang med et særskilt tiltak i virksomhetsområdet Barnehage 
hvor «Lekeressurs i barnehagen» er et tiltak i regi av Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen for å 
styrke rekrutteringen av menn  i barnehage.  
Bakgrunn for satsningen er at alle barnehager bør ha en kvalifisert personalgruppe som gjenspeiler 
samfunnet vi lever i. Dette gjelder også kjønnsbalansen. Barn har nytte av å oppleve et rikt 
mangfold og variasjon av aktiviteter, tilnærmingsformer og rollemodeller. Barnehage trenger 
ansatte av begge kjønn for å møte alle barn. Det er et klart ønske om at flere menn bør ta 
barnehagefaglig utdanning. Dette er det beste utgangspunkt for å få flere mannlige søkere. Det 
politiske målet er 20 prosent menn som jobber i barnehager, men de siste årene har andelen 
stagnert på ni prosent på landsbasis. 

• Tiltak mot ufrivillig deltid 

Deltidsansatte har fortrinn ved utlysninger og kommunens regelverk for å møte utfordringen med 
uønsket deltid følges opp. I tjenesteområdet er deltidsstillinger først og fremst et resultat av at de 
ansatte selv ønsker redusert deltid som et resultat av den enkeltes helse, omsorgsoppgaver eller 
alder. Det forsøkes å imøtekomme arbeidstakere som ønsker å jobbe fulltid ved å heve deres 
stillingsprosent når det er mulig. Da kan være ved tilførsel av nye midler eller at når en med 
deltidsstilling slutter så blir midlene overført andre med deltidsstilling.   

• Personalpolitiske satsninger/seniorpolitiske tiltak i et kjønnsperspektiv 

Ingen spesielle tiltak, men tjenesteområdet erfarer at ansatte ønsker å stå lenge i arbeid. 

• Foreldrepermisjon og fravær 

Tjenesteområdet er dominert av kvinner og det er forholdsvis mange svangerskapspermisjoner i 
løpet av året. Mange gravide  blir tidlig sykemeldt i svangerskapet ofte før tilrettelegging er prøvd 
ut. 

• Kompetansehevingstiltak 
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Flere satsninger tilknyttet kompetansehevingstiltak er utført i tjenesteområdet og felles med andre 
virksomheter innen tjenesteområdet i løpet av året er alle uavhengig av kjønn. 

Det har vært et stort fokus på kompetanseheving av ansatte tilknyttet digitale ferdigheter og 
overgang til Google Apps for education. 

• Inntak av lærlinger 

Tjenesteområdet har flere læringer knyttet til seg og opplever at dette gir verdi tilbake til 
organisasjonen. I tillegg opplyses det om at en virksomhet har regelmessig studenter i praksis innfor 
de forskjellige avdelingene. Det er en hovedavtale med høyskolen i Telemark, men det tas også 
imot studenter fra politihøyskolen og andre høyskoler. 

• Tiltak for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn 

Lønnsplassering foretas uavhengig av kjønn.  Lønn fastsettes på bakgrunn av relevant kompetanse, 
ansiennitet og utdanning. 

• Iverksatte og planlagte likestillingstiltak 

Det etterspørres søkere med annen etnisk bakgrunn en norsk ved utlysning av ledige stillinger. 
Menn er ikke oppfordret til å søke, men dette bør være et fokusområdet i 2018 for å bedre 
kjønnsbalansen i tjenesteområdet, hvor det er en stor overvekt av kvinner. 

 

Eiendom  

 Eventuelle rekrutteringstiltak for å rekruttere det kjønnet som er underrepresentert: 

Virksomhetsområdet Renhold har gjennom 2017 hatt fokus på å øke andelen menn og dette har 
resultert i at det har blitt rekruttert inn flere menn ved tilsetting. 

 Tiltak mot ufrivillig deltid: 

Ved ledighet i stilling tilstrebes det å få ansatte opp i 100% dersom de ønsker det. Det er særskilt 
fokus på problemstillingen i virksomhetsområde Renhold. 

 Personalpolitiske satsninger/seniorpolitiske tiltak i et kjønnsperspektiv 

Ingen spesielle tiltak utover reglementet for kommunen for øvrig. 

 Foreldrepermisjon og fravær: 

Følger personalhåndboka og de reglementer som gjelder for kommunen. 

 Kompetansehevingstiltak: 

Kompetanseheving gis i henhold til kompetanseplan ved behov. Eiendom har fokus på 
kompetanseheving. Det legges til rette for fagbrev, språktrening, og datakurs innen renhold. 

 Inntak av lærlinger 

Det er gjennom 2017 ikke vært lærlinger inne i tjenesteområdet.  

 Tiltak for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn 

Har fokus på dette gjennom de lønnspolitiske retningslinjer som foreligger i kommunen. 

 Iverksatte og planlagte likestillingstiltak  

Ingen spesifikke tiltak iverksatt eller planlagt. Renhold jobber kontinuerlig med rekrutering av menn 
til renholds yrket.   
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Helse og omsorg  

 Eventuelle rekrutteringstiltak for å rekruttere det kjønnet som er underrepresentert: 

Etter ønske og behov opplyses det om at det underrepresenterte kjønnet oppfordres til å søke den 
utlyste stillingen. Enkelte avdelinger har stor ubalanse kjønnsmessig. Bransjen er preget av mange 
kvinnearbeidsplasser. 

 Tiltak mot ufrivillig deltid (Kst. 087/15) 

I henhold til Kst. 087/15 deltar Helse og omsorg aktivt i prosjektet Nytt Blikk. Det prøves ut ulike 
turnusordninger; langvakter, langvakter helg, avtale om belønningsordning for økt helgearbeid, 
avtale om årsarbeidstid og medlever turnus. 

 Personalpolitiske satsninger/seniorpolitiske tiltak i et kjønnsperspektiv: 

Har ingen spesifikke tiltak ut over at det tilbys pensjonistvilkår for medarbeidere som ønsker å 
jobbe som pensjonist.  

 Foreldrepermisjon og fravær: 

Her følges de avtalene som kommunen for øvrig inngår, herunder permisjonsreglement som gir 
anledning til utvidet permisjon etter fødsel.  

 Kompetansehevingstiltak: 

Har en rekke kompetansehevingstiltak i virksomhetene, i tillegg til prosjekter som medfører 
kompetanseheving for grupper ansatte. Ingen spesifikke kjønnsprioriteringer. 

 Inntak av lærlinger: 

Tar inn ca. 10 nye helsefaglærlinger i året, begge kjønn. 
15 nye deltakere årlig på vårt eget TOPP, som er fagutdanning for voksne ansatte, begge kjønn. 
Deltakere fra Menn i helse.   

 Tiltak for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn: 

 Følger tariffavtalen. 

 Iverksatte og planlagte likestillingstiltak  

Ingen planlagte spesifikke tiltak ut over språkopplæring via MIKS, kommunens eget norskkurs og 
integreringstiltak. ca. 15 nye deltakere i året. Begge kjønn. 

 

Areal og teknikk 

• Eventuelle rekrutteringstiltak for å rekruttere det kjønnet som er underrepresentert: 

Brann og redning har fokus på å rekruttere kvinner inn i et mannsdominert miljø og det blir 
oppfordret i stillingsannonser til at kvinner søker. 

• Tiltak mot ufrivillig deltid: 

Areal og teknikk har ingen som jobber ufrivillig deltid. 

• Personalpolitiske satsninger/seniorpolitiske tiltak i et kjønnsperspektiv: 

Ingen konkrete personalpolitiske satsninger, herunder heller ikke seniorpolitiske tiltak i et 
kjønnsperspektiv. 

• Foreldrepermisjon og fravær: 

Følger vanlige regler ved fedrekvote, fødselspermisjoner, oppfølging av sykefravær etc. 
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• Kompetansehevingstiltak: 

Kompetanseheving blir gitt ved behov, uavhengig av kjønn. 

• Inntak av lærlinger: 

Areal og teknikk har pr i dag ingen lærlingen, kjønn er ikke en faktor ved inntak av lærlinger. 

• Tiltak for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn: 

Ansatte blir lønnet etter kompetanse og kvalifikasjoner, uavhengig av kjønn. 

• Iverksatte og planlagte likestillingstiltak: 

Areal og teknikk tilrettelegger for ansatte med nedsatt funksjonsevne ved behov og i henhold til 
arbeidsmiljøloven §4-6.  
Det er kontinuerlig  fokus på et godt arbeidsmiljø gjennom eksempelvis sosiale sammenkomster, 
etisk refleksjon, medarbeidersamtaler og oppfølging av medarbeiderundersøkelse. 
Areal og teknikk oppfordrer i sine stillingsannonser om at kvalifiserte personer med 
innvandrerbakgrunn søker. 
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Arbeidstid  

Kjønnsfordeling i % av totalt antall ansatte, deltid og heltid 

 2015 2016 2017 

 M K M K M K 

Deltidsstilling 10 90 13 87 13 87 

Hel stilling 28 72 29 71 29 71 

 
Fordeling menn og kvinner i prosent på stillingsprosent fordelt på intervaller, innenfor 
forskjellige faggrupper 

 M K M K M K 

Stillingsgruppe 0-29 0-29 30-59 30-59 60-100 60-100 

Helsesøster 0 0 0 94 0 6 

Hjemmehjelp 0 0 0 65 0 35 

Vernepleier 3 27 8 59 0 3 

Ergo- og fysioterapi 0 6 26 65 3 0 

Hjelpepleier/miljøarbeider 1 1 9 66 2 21 

Spesialhjelpepleiere 0 0 0 51 0 49 

Sykepleier 1 22 2 71 0 4 

Spesialsykepleier 0 0 0 80 8 20 

Assistent 3 7 14 58 2 16 

Sekretærer 0 5 0 83 0 12 

Konsulent(/rådgiver) 0 0 29 59 5 7 

Leder m/personalansvar 0 0 25 60 5 10 

Brannkonstabel 15 5 5 75 0 0 

Fagarbeider 6 2 55 27 5 5 

Ingeniør 4 0 49 27 13 7 

Barnehagelærer 0 22 0 69 0 9 

Pedagogisk leder 1 4 8 82 1 4 

Undervisningspersonale  2 5 19 61 4 9 

Vaktmester  0 0 70 5 25 0 

Tekniker 4 0 49 11 32 4 

*Prosentvis fordeling av det totale antall ansatte kvinner og menn per stillingskode.  
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Arbeidet med Heltidskultur.  
Det er kjent at forskning på feltet heltid-deltid i arbeidslivet, primært innenfor helse og omsorg, 
hvor det er dokumentert høyt omfang av små stillinger fører til svekket tjenestekvalitet og en 
ineffektiv tjeneste. Samtidig vil det kunne gi et uverdig ansettelsesforhold for arbeidstakere som er 
avhengig av en fullverdig og forutsigbar jobbsituasjon for å kunne få tilstrekkelig lønn og pensjon, 
og som ønsker å delta i den faglige utviklingen på arbeidsplassen. 
Arbeidet med heltidskultur er et langsiktig og møysommelig arbeid. Det er derfor det er så viktig å 
arbeide med kulturen, slik at endringer kan skje. Det er inngått avtaler mellom arbeidsgiver og de 
ulike fagorganisasjonene 13. mai 2016 i Larvik kommune. Den ene avtalen er en rammeavtale om 
fleksibel arbeidstid, og den andre er en særavtale om incentiver for å øke helgearbeid. Avtalene var 
en prøveordning for perioden 1.9.2016 – 1.10.2017.  Disse avtalene er blitt forlenget inn i 2018. En 
ser at dette er gode avtaler som kan gi enkelte ansatte økte stillinger, derfor ønsker kommunen å 
arbeide videre med disse. 
Det har vært en gjennomsnittlig økning i stillingsbrøkene for alle ansatte sett under ett i 2017.  
Innenfor de fleste tjenesteområdene har det vært en uendret eller ubetydelig økning i 
stillingsstørrelsen siden nyttår. Innenfor tjenesteområdet Helse og omsorg, har stillingsstørrelsen 
kun økt med 1,3 prosentpoeng fra 66,3 til 67,6 %.  
Ved å se på analysetall gjort i 2017 ser vi at stillingsstørrelse sett sammen med alder viser 
ubetydelige endringer bortsett fra for den yngste og den eldste aldersgruppen.  Ansatte under 20 år 
(24 ansatte) har økt stillingsprosenten fra 15 % til 31,9 % hittil i år. De tre største aldersgruppen fra 
30 til 60 år har i snitt økt stillingsprosenten med 0,5 prosentpoeng fra 81,3 prosent ved starten av 
året til 81,8 prosent i oktober. Til sammen har 364 av de som var ansatte i kommunen ved 
utgangen av 2016, fått økt stillingsstørrelse i 2017. Økningen har i gjennomsnitt vært 16 prosent og 
utgjør til sammen en økning på omlag 58 årsverk. 
I Helse og omsorg har i 2017, 240 ansatte fått økt stilling mens 130 samtidig har gått ned i 
stillingsstørrelse. I Kultur og oppvekst har i 2017, 106 ansatte fått økt stilling. De andre 
tjenesteområdene er det en ubetydelig forandring. 
I Læringsnettverket «Nytt Blikk» om arbeidet med heltidskultur deltok Larvik kommune. Det startet 
i 2015 sammen med 13 kommuner i regionen. Vi har hatt god nytte av dette. Nettverket går nå inn i 
ny fase og det tas stilling til videre deltagelse i 2018.  
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Kompetanseheving 

Kompetanse og utvikling følger en medarbeider gjennom hele ansettelsesforholdet i Larvik 
kommune. 

 

Kompetansehevingsprosjekter: 

Larvik kommune driver sammen med videregående opplæring egen fagutdanning til 
omsorgsfagarbeider. Det er i stor grad av egne ansatte som har arbeid i kommunen fra før.  

På de siste 8 årene har i underkant av 100 ansatte fått fagbrev i Helse og Omsorg. 

Det har vært et stort fokus på kompetanseheving av ansatte tilknyttet digitale ferdigheter i hele 
organisasjonen og overgang til Google Apps for education i tjenesteområdet Kultur og oppvekst. 

 

HMS:  

Kommunen har et kontinuerlig og helhetlig fokus på HMS. Ansatte, ledere og verneombud får årlig 
tilbud om kompetanseutvikling knyttet til HMS og nærvær. Ledere tilbys lovpålagt kurs i HMS. 
Kurset skal styrke ledernes kompetanse om deres rolle i arbeidsmiljøet og nærværsarbeidet.  

 

Sykefraværsoppfølging:  

Opplæring i sykefraværsrutinen er også et tilbud som gis to ganger i året til ledere. Kurset skal være 
med på å øke leders innsats i oppfølging av sykemeldte, og også gi innsikt i det systematiske 
arbeidet for nærvær på arbeidsplassen. Tett oppfølging av alle medarbeidere og systematisk 
utvikling av arbeidsmiljøet er med på å øke nærværskulturen på arbeidsplassen.  

 

Verneombud:  

Verneombud tilbys lovpålagte kurs i arbeidsmiljøarbeidet. Kursene blir tilbudt av HR-avdelingen i 
samarbeid med hovedverneombudet. Det ble i 2017 gitt 40 timers opplæring til alle nye 
verneombud i kommunen. Det tilbys 40 timers kurs annen hvert år til de øvrige verneombudene. 
Hovedverneombudet har i tillegg faste møter med alle 115 lokale verneombud i kommunen 
gjennom året. Dette er med på å styrke de lokale verneombudenes rolle i det lokale 
arbeidsmiljøarbeidet.  

 

Lederskolen et utviklingsprogram for ledere  

Lederskolen – er et utviklingsprogram for ledere som har til hensikt å utvikle hjelpe og støtte opp 
om lederutviklingen og lederarbeidet i kommunen. Larvik kommune stiller krav og forventninger til 
sine ledere. Det er avgjørende at lederutviklingen i kommunen er tydelig knyttet til de oppgaver og 
utfordringer ledere blir stilt ovenfor i sitt daglige virke, i tillegg er plattformen bygget opp mot 
strategi og mål for kommunen. I dokumentet «Slik gjør vi det i Larvik kommune» er det vist til fire 
søyler som klargjør kommunens rolle og som hver enkelt leder må kjenne til;  

Det lokale folkestyret, kommunen som samfunnsutvikler, kommunen som myndighetsutøver og 
kommunen som velferdsprodusent.  

Ledere i Larvik skal bidra til fastsetting av mål, kjenne til politiske mål, bidra til at organisasjonen 
når vedtatte mål og rapportere på grad av måloppnåelse. 

I Larvik kommunes personalhåndbok står det at det overordnede grepet er å lede i det skapende 
spenningsfeltet mellom de folkevalgte, den kommunale organisasjonen og innbyggere, brukere og 
andre interessenter. Den kommunale organisasjonen skal framstå som åpen, tilgjengelig, pålitelig 
og med høy faglighet. Dette er viktige rammebetingelser å forholde seg til som leder i Larvik 
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kommune. Det er nødvendig å forme og arbeide godt med et utviklingsprogram for ledere i lys av 
dette. 

 

Organisering 

Lederskolen startet opp i 2014 og ble da organisert som er prosjekt med rådmannen og dennes 
ledergruppe som referansegruppe.  Prosjektet ble avsluttet i mars 2016 og ble da en oppgave for 
den nye HR-avdelingen som ble etablert i 2016. Arbeidet med utviklingen av strukturen på 
lederutviklingen er viktig for den nye HR-avdelingen.  Lederskolen er ikke lenger et prosjekt.  
Arbeidet med fornyet strategi og struktur har pågått i dette året ved siden av kurser og lederstøtte 
som har blitt ivaretatt, dog på en annen måte enn tidligere. Ny strategi vil forme den nye 
lederskolen og det vil komme med økt aktivitet i 2017. Det skal gis en tydeligere retning og hvor 
konkrete verktøy for utøvelse av lederrollen settes på agendaen med et spisset fokus for utvikling 
av godt lederskap, en nivåinndelt utvikling av konseptet Lederskolen og en enhetlig strategi på 
kompetanseheving og lederutvikling.  

Lederskolen skal bidra til en strategisk lederutvikling i regi av HR-avdelingen i samspill med 
ledergruppen i kommunen. Lederutvikling er en svært viktig del av kompetansen for å nå 
kommunens mål. 

Følgende kurs som er avholdt i regi av lederskolen i 2017: 

 Onboarding – Intro til nyansatt 

 Onboarding – Introduksjon for ledere 

 Websak grunnkurs 

 Webcruiter- kurs for ledere  

 Kurs i anskaffelser  

 Opplæring i Hovedavtalen med KS  

 Arbeidsrett I  

 Sykefravær I 

 Sykefravær II  

 HMS for ledere  

 Kurs i AKAN  

 Innføring i LEAN for ledere 

 Websak videregående  

 Agresso Web - Attestasjon og anvisning av inngående faktura  

 Hendelsesmodulen i TQM  

 Møteledelse  

 Inter kulturell kommunikasjon - en lederutfordring eller mulighet?  

 10 Faktor - en nøkkel til god ledelse  

 10 Faktor trinn 1  

 10 Faktor trinn 2 
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Lærlinger 
Antall lærlinger fordelt på kjønn og faggrupper (totalt 44 iaktive lærlinger gjennom året 
2017). Antallet lærlinger er delt i to perioder; januar – august og august – desember, med 
sistnevnte i ().  

 2016 2017 

Fag K M K M 

IKT-faget 0 3 0 (0) 3 (3) 

Helsearbeiderfaget 18 2 18 (20) 3 (2) 

Barne- og 
ungdomsarbeiderfaget 

13 1 13 (11) 1 (3) 

Institusjonskokk 2 0 2 (1) 0 (0) 

Kjemiprosessfaget 0 1 0 (N/A) 1 (N/A) 

Bilfag 0 3 0 (0) 2 (2) 

Kontorfag 1 0 1 (2) 0 (0) 

Totalt 34 10 34 (34) 10 (10) 

 

Søknadene om lærlingplass kommer fra Opplæringskontoret, og kommunen har ingen påvirkning 
på ungdommenes fagvalg.  

Lærlingene søker om lærlingplass og blir innkalt til intervju. De kriteriene som veier mest er 
orden/oppførsel, fravær og faget Prosjekt til fordypning, samt førsteinntrykk på intervjuet.  

Det avholdes et felles oppstartsmøte i regi av Opplæringskontoret. Her får de informasjon om hva 
som venter dem i arbeidslivet som lærlinger. Her blir også veileder invitert og de har mulighet til å 
stille spørsmål. Det er for øvrig et tett samarbeid med Opplæringskontoret og ved utfordringer 
samarbeides det for å finne løsninger. 

Verdien av å ta i mot en lærling vurderes å være stor for arbeidsplassen. De får mulighet til å være 
med på å forme unge, ivrige fagarbeidere, som er interessert i faget og vil lære mest mulig i løpet 
av 2 år. Nysgjerrige lærlinger gjør at veileder og øvrige ansatte må gå i seg selv og reflektere 
gjennom hvorfor de gjør jobben sin på den måten de gjør. 

Lærlingene er en stor ressurs for kommunen. Arbeidsplassen får en ekstra ansatt som kan bidra til 
at øvrige ansatte får en lettere arbeidsdag. Det anslås at 50 % av lærlingetiden er veiledning og 
opplæring, mens 50 % er verdiskapning, hvor lærlingen skal gå som en vanlig ansatt og kan for 
eksempel brukes ved korttidsfravær. Ved at ta inn lærlinger, bidrar kommunen til at fagarbeidere 
får mulighet til å fullføre utdanningen sin og bli gode fagarbeidere. 

Det foreligger ingen tall på hvor mange som får jobb etter endt læretid.  
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Fravær  

Fravær i Larvik kommune fordelt etter alder og kjønn: 
 Alle tall i % 

2016 2017 

Kjønn Alder 
Sykefraværs-

prosent 
Fraværs-
prosent 

Kjønn Alder 
Sykefraværs-

prosent 
Fraværs-
prosent 

K 0-29 6,38 12,48 K 0-29 6,21 15,25 

M 0-29 2,06 2,89 M 0-29 4,26 4,63 

K 30-39 7,66 17,06 K 30-39 7,84 16,28 

M 30-39 2,87 6,55 M 30-39 2,67 5,45 

K 40-49 7,97 9,33 K 40-49 7,49 8,69 

M 40-49 3,37 4,72 M 40-49 3,29 4,54 

K 50-59 9,36 9,72 K 50-59 7,37 7,88 

M 50-59 5,64 6,07 M 50-59 4,34 4,75 

K Over 60 år 10,19 10,52 K Over 60 år 11,88 12,18 

M Over 60 år 7,01 7,41 M Over 60 år 5,35 5,48 

 
Ulike typer fravær for hele kommunen og innenfor utvalgte tjenesteområder: 

 Alle tall i % 

Tjenesteområde 

Egen-
melding* 
 

Syke-
melding 
1-16 dgv 

Syke-
melding 
>16 dgv 

Perm 
m/lønn 

Annen 
permisjon 
u/lønn 

Syke-
fravær 
totalt 

Fravær 
totalt** 

Interne funk  
2016 

0,62 0,46 2,74 1,40 0,48 3,82 5,83 

Interne funk  
2017 

0,48 0,55 3,06 1,89 0,06 4,10 6,22 

Eiendom 
2016 

1,55 1,03 7,50 1,30 0,11 10,08 11,62 

Eiendom 
2017 

1,26 0,66 4,55 0,96 0,03 6,46 7,56 

Kultur og oppv  
2016 

1,21 0,78 4,79 2,31 0,09 6,78 9,46 

Kultur og oppv  
2017 

0,96 0,73 5,46 2,29 0,18 7,15 9,88 

Helse og oms  
2016 

1,26 1,12 7,06 2,39 0,26 9,44 12,32 

Helse og oms  
2017 

1,01 1,12 6,21 2,49 0,32 8,34 11,28 

Areal og tekn 
2016 

1,11 0,55 3,53 0,55 0,47 5,20 6,56 

Areal og tekn 
2017 

0,94 0,53 3,25 0,74 0,03 4,71 5,71 

LK totalt  
2016 

1,20 0,89 5,56 2,14 0,20 7,65 10,24 

LK totalt  
2017 

0,96 0,86 5,43 2,20 0,21 7,25 9,86 

*  Egenmeldt sykefravær utgjør samlet 0,96 % i 2017 
**  Fravær totalt er inkl. sykt barn og permisjoner   
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Annet fravær inkludert fravær ved sykt barn og foreldrepermisjoner  

Fravær ved sykt barn og foreldrepermisjoner, antall dager og prosent 

 2016 2017 

Type fravær 
M 

antall 
dager 

K 
antall 
dager 

Antall 
dager 
totalt 

M 
% 

K  
% 

M 
 antall 
dager 

K 
antall 
dager 

Antall 
dager 
totalt 

M 
% 

K 
% 

Fravær på grunn 
av sykt barn 

367 2 118 2 485 15 85 373 2 040 2 413 15 85 

Foreldre-
permisjon* 

70 22 796 22 839 0,2 99,8 115 18 207 18 322 0,6 99,4 

Fedrekvote 1 793 0 1 793 100 1 1 191 0 1 191 100 0 

Adopsjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Omfatter foreldrepermisjon 80-100 % uten helg, nedkomstpermisjon for far samt utvidet foreldrepermisjon uten lønn.  

Type fravær totalt Larvik kommune 2017 sammenlignet med 2016 

 Alle tall i % 

 
Egen-

melding 

Syke-
melding 
1-16 dgv 

Syke-
melding 
>16 dgv 

Svanger- 
skap og 
annen 

permisjon 
med lønn 

Annen 
permisjon 

u/lønn 

Sykefravær 
totalt 

Fravær  
totalt* 

2016 1,20 0,89 5,56 2,14 0,20 7,65 10,24 

2017 0,96 0,86 5,43 2,20 0,21 7,25 9,86 

* Fravær totalt er inklusiv sykt barn og permisjoner 
 
Kommentarer til fraværet:  
Fraværet i kommunen ligger noe lavere i 2017 sammenlignet med tall fra 2016. Dette gjelder både 
sykefravær og det totale fraværet. Det er tjenesteområdet Eiendom som skiller seg vesentlig ut, her 
har nedgangen i sykefraværet gått fra 11,62 % i 2016 til 7,56 % i 2017. I tjenesteområde Helse og 
omsorg har det vært en nedgang fra 12,32 % i 2016 til 11,28 i 2017. I tjenesteområde «Interne 
funksjoner» har det vært en økning fra 5,83 % i 2016 til 6,22 % i 2017. I tjenesteområde «Kultur og 
oppvekst» har det også vært en økning fra 9,45 % i 2016 til 9,88 % i 2017. 
Fra 01.01.2016 ble programvaren for arbeidsplanlegging og ressursstyring, integrert med lønns, 
personal- og økonomissystemet som brukes i kommunen. Tidligere ble fraværet i Helse og omsorg 
hvor man arbeidet turnus, ført i begge systemer. Man opplevde da at noe av fraværet ble uteglemt 
fra føring i hovedsystemet hvor fraværsrapporteringen tas ut fra. Ved integrering av programvarene 
fikk man registrert en del fravær som ikke tidligere har kommet med i registreringene, derfor steg 
sykefraværstallene etter 01.01.2016. 
Larvik kommune har i 2017 fortsatt sitt systematiske og langsiktige arbeid med å følge opp og å 
redusere fraværet og kvalitetssikre nærværsfaktorer. Kommunens strategiske mål om å ha et 
gjennomsnittlig sykefravær på under 7 % står fast også inneværende år dvs. i 2018. Kommunen har 
gjennom flere år arbeidet målbevisst med nærværstiltak på arbeidsplassen for nettopp å nå 
målsettingen.  
I februar 2017 kom samarbeidet med Bedriftshelsen AS på plass. Bedriftshelsen AS er en godkjent 
leverandør av bedriftshelsetjeneste, jmf AML, arbeidsmiljøloven § 3-3. Det ble i starten av året 
inngått en overordnet handlingsplan mellom Bedriftshelsen AS og Larvik kommune. Her ble det 
forankret hva Bedriftshelsen AS skulle bistå kommunen med av bedriftshelsetjenester. Hver enkelt 
virksomhet i kommunen hadde implementeringsmøter, slik at bedriftshelsetjenesten ble kjent og 
avtaler om oppfølging og bistand kunne bli ivaretatt.   
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Larvik kommune jobber for å være en aktiv IA-virksomhet blant annet med konkrete tiltak som er 
viktig for et arbeidsmiljø. Her kan nevnes eget sentralt/partssammensatt IA-utvalg som bistår 
partene med å finne løsninger i enkeltsaker de står «fast». Det har vært en økt satsning på 
lederstøtte med veiledning og opplæring. Det har vært gjennomført kurs for sykemeldt ansatte 
hvor kursinnholdet har vært på «veien videre», Larvik kommune sine rutiner i oppfølging av fravær, 
leders ansvar og ansattes medvirkningsplikt. 
Den gjeldende IA-avtalen er for perioden 2014-2018 og avtalen er videreført til nye Larvik 
kommune. Reviderte oppfølgingsrutiner tilpasset ny IA-avtale er implementert gjennom årlige 
opplæringer for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Sentralt i dette arbeidet er fokus på 
arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og ansattes medvirkningsplikt med henvisning til lov- og 
avtaleverk.  
I IA arbeidet må det spesielt fremheves at det er særs godt og konstruktivt samarbeid med NAV 
arbeidslivsenter, NAV Larvik og Bedriftshelsen AS.  

 
Seniortiltak 
Larvik kommune trenger kompetente og erfarne seniorer for å levere gode tjenester. Derfor ønsker 
kommunen å motivere medarbeidere til å stå i arbeid så lenge som mulig. 
Kommunens seniorpolitikk består i hovedsak av å benytte handlingsrommet i eksisterende 
rammeverk på en god og fleksibel måte. Av ulike konkrete tiltak er en avhengig av dialog mellom 
den enkelte ansatte og leder. Fra og med det året den ansatte fyller 58 år tilbys den ansatte en 
ekstra utviklingssamtale i året.  
Det arrangeres seminar hvert annet år, der programmet er ”Forberedelse til pensjonsalder”. Treffet 
arrangeres hvert annet år for ansatte fra og med det året han/hun fyller 60/61 år. KLP er 
deltagende i dette seminaret. Ansatte får en avtale med representant fra pensjonskassene 
(KLP/SPK) for å få en personlig veiledning i forhold til pensjon.  
Virksomhetene legger til rette for at ansatte/pensjonister kan stå i jobb så lenge som mulig. 
Seniorlønn/pensjonistlønn benyttes i virksomheter der pensjonister kan ta ekstraarbeid eller 
vikariater som ikke er av fast og varig karakter. Det gis inntil 6 fridager definert som arbeidsdager, 
fra og med fylte 62 år til fylte 67 år, avhengig av individuelle behov og stillingsstørrelse.   
Arbeidstaker som har fylt 62 år har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom 
arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. 

 
Medarbeiderundersøkelse  
10-Faktor undersøkelsen er den foretrukne medarbeiderundersøkelsen som kommunen benytter 
seg av.  Den er et ledd i den strategiske arbeidsgiverpolitikken kommunen har og bygger på 
nasjonal og internasjonal forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode 
resultater i forhold til organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene. En godt planlagt og 
gjennomført medarbeiderundersøkelse, som blir fulgt opp på en god og systematisk måte, vil kunne 
gi organisasjonen flere gevinster.  
De 10 faktorene måles ved at de ansatte skal besvare 36 ulike påstander med en 5-delt svarskala. I 
tillegg til faktorene, inneholder undersøkelsen noen få spørsmål om bakgrunnsvariabler som kjønn, 
alder, utdanningsnivå, stillingsprosent og eventuelt lederansvar. Bakgrunnsvariablene rapporteres 
kun på kommunenivå, ikke på lavere nivå i organisasjonen, av hensyn til medarbeidernes 
anonymitet. 
Medarbeiderundersøkelse ble i 2017 gjennomført for andre gang. Undersøkelsen gjennomføres 
hvert annet år, slik at organisasjonen får tid til å jobbe med forbedringer. Det ble avholdt opplæring 
og fornying av kunnskap for ledere høsten 2017 både om innhold og hensikt, og ny innsikt i hvordan 
de skulle praktisk starte opp forbedringsarbeid i egen virksomhet etter medarbeiderundersøkelsen. 
10 faktorundersøkelsen i 2017 planla svar fra 3 413 ansatte. Antall svar som ble returnert var 2456, 
slik at svarprosenten ble på 72 %.  Det er samme svarprosent som  undersøkelsen i 2015. 
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Strategidokumentet 2017 – 2020 hadde som mål og ønsket effekt for hovedtjenestene som inngår i 
rapporteringsområdet følgende: 
 
Mål 1: Utvikle og ivareta kvalifisert arbeidskraft.  
Ønsket effekt: Resultatet i medarbeiderundersøkelse på faktor 7 «Relevant kompetanseutvikling» 
er på minst 3,8.  
Resultat 2017: 3,8 
 
Mål 2: Utvikle et godt arbeidsmiljø.  
Ønsket effekt: Resultatet i medarbeiderundersøkelse på «Helhetsvurdering» er på minst 4,4.  
Resultat for 2017: 4,3 
 
Mål 3: Utvikle et godt lederskap. 
Ønsket effekt: Resultatet i medarbeiderundersøkelse på faktor 5 «Mestringsorientert ledelse» er på 
minst 4,2. 
Resultat for 2017: 4,1 
 

Kulturelle minoriteter  
Temaplan for integrering 2017-2020 i Larvik kommune ble vedtatt desember 2016. Denne 
temaplanen tar for seg flere innsatsområder både på overordnet nivå og innenfor de enkelte 
tjenester. Innsatsområder og tiltakene som er nedfelt følges opp av en nettverksgruppe for 
integrering som er satt sammen av deltakere på tvers av tjenesteområder i Larvik kommune. Det 
leveres årlig en rapport til kommunestyret om arbeidet med temaplanen. 
I 2016 ble Larvik kommune som en av fem kommuner i landet, en pilot for å prøve ut et forsøk med 
integreringsmottak. Dette arbeidet startet i november 2016 og avsluttes i desember 2018. De ulike 
kommuner har ulike utgangspunkt og har utarbeidet noe ulike modeller. Erfaringene med 
Larviksmodellen er så langt svært gode.  
Mangfoldsprisen som er innført i Larvik kommune skal stimulere og synliggjøre interne 
virksomheter som kan vise til gode erfaringer gjennom et bevist fokus på mangfold og integrering 
som verdifulle ressurser og tilleggskompetanser. I 2017 gikk prisen til Fargespill Larvik som består 
av over 100 barn og ungdom fra hele verden. Fargespill har gjennom en årrekke arbeidet 
systematisk med inkludering og tatt imot de ressursene enhver kommer med som settes sammen 
til en musikalsk forestilling av høy kvalitet.  
I 2017 fikk Larvik kommune en egen migrasjonsrådgiver. Målet med stillingen er å bidra til at den 
enkelte innvandrer raskere kan få hjelp og bistand til oppgaver som synes vanskelige i det nye 
samfunnet.  
 
Kildegrunnlaget for tabellene er Larvik kommunes, lønns- og personalsystem, Agresso. 
 

Helse/miljø/sikkerhet og Bedriftshelsetjenesten  

Nærvær og HMS 
Larvik kommune har i 2017 fortsatt det systematiske og langsiktige arbeidet med nærværs- og HMS 
arbeid. Dette for å få ned sykefraværet og for å videreutvikle nærværskulturen i kommunen.  Larvik 
kommune hadde i strategidokumentet for 2017 et mål om å være under 7 %. Dette målet om 7 % 
ble stående i 2017.  
Larvik kommunen har gjennom flere år arbeidet med tiltak for å opprettholde nærvær på 
arbeidsplassen. Kompetanseutvikling har vært et viktig tiltak for å sikre overgang fra prosjekt til 
drift og hverdag. Det ble etter et kommunestyrevedtak i 2016 besluttet at Larvik kommune kjøper 
ekstern bedriftshelsetjeneste med virkning fra 1.2.2017, som en prøveordning. Ordningen ble 
evaluert partssammensatt september 2017 med tanke på en prinsipiell avklaring inn mot ny 
kommune.  
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På bakgrunn av evalueringen ble det politisk vedtatt at nye Larvik kommune viderefører avtalen 
med Bedriftshelsen AS, ut 2020. 
Det er HR-avdelingen som har koordinert og fasilitert  Larvik kommunes innsats i arbeidet med 
strategisk HMS oppfølging og som er kontaktperson mot ekstern bedriftshelsetjeneste. 
Det har vært et høyt fokus fra HR på at tilbudet om bedriftshelsetjeneste skal være tett kontakt 
med enkle og korte forbindelseslinjer ut i organisasjonen. Bedriftshelsetjenesten har også vært et 
effektivt virke for organisasjonen i arbeidet med det systematiske HMS arbeidet og ivaretakelse av 
helse. 
HR og Bedriftshelsen AS, utarbeidet den årlige HMS handlingsplanen for 2017 i smarbeid med 
kommunalområdene, denne ble vedtatt av Hovedarbeidsmiljøutvalet. HR og Bedriftshelsetjenesten 
har deltatt på lokale AMU og i kommunens hovedarbeidsmiljøutvalg HAMU.  
Arbeidet med fokus på økt nærvær ble videreført i 2017.  HR har hele veien vært i dialog og i tett 
samarbeid med hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte og eksterne parter som NAV Larvik, NAV 
arbeidslivsenteret og bedriftshelsetjenesten. 
 

IA avtalen - Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter 

Nærværsarbeidet henger sammen med nedfelte tiltak i IA avtalen og resultat- og aktivitetsmål 
innenfor de tre målområdene i avtalen. I 2014 ble det undertegnet ny avtale for perioden 2014-
2018. Denne blir fulgt opp gjennom arbeidet for og rapporteringen til kommunens 
hovedarbeidsmiljøutvalg. Kompetanseheving er et sentralt tiltak i avtalen. Det er etablert et nært 
samarbeid med NAV arbeidslivssenter hvor hensikten er å ha et godt samarbeid om gode løsninger 
og tiltak for nærværsarbeidet i kommunen. NAV arbeidslivssenter møter HR i månedlige møter.  
I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og IFokus (attføringsbedrift i Larvik kommune) har 
kommunen gjennom 2017 fortsatt tilbudet «Jeg gjør forskjellen» for de som står i fare for å bli syke. 
Opplegget er et kurs i mestring og deltakere følges tett av kursansvarlige og stedlig leder. Kurset blir 
godt mottatt av både deltakere og ledere. Det har blitt et viktig tiltak i «verktøykassen» for 
nærværsarbeidet. 
  

iBedrift  

Kommunen har avtale med iBedrift som inngår i en tiltakskjede initiert av Sentralsykehuset i 
Vestfold. Konseptet skal bidra til økt kompetanse om muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske 
plager. Dette ble gjennomført som avdelingsvise kurs i kommunen i 2017.  
Målet med kursene er at de skal være basert på forskning og kursene skal presenteres med et 
folkelig perspektiv  
 

Sykefravær/nærvær 

En viktig brikke i det systematiske arbeidet er å overvåke fraværstall/ nærværstall. Dette gir 
informasjon om hvor det er viktig å være i dialog om bistand og støtte. Rådmannen med sin 
ledergruppe får gjennomgang av sykefraværet på kommunalsjef-/ virksomhetsområde. Det var 
store variasjoner i fraværsprosent, det vil si at noen avdelinger i kommunen har ligget høyt, mens 
andre avdelinger har ligget lavt. Det er derfor viktig å se på fraværet ned på avdelingsnivå og ikke 
bare se på kommunens gjennomsnitt. En tett statistisk overvåkning sammen med de 
arbeidsmiljøtiltak som er iverksatt, et kontinuerlig fokus og samarbeid om nye virkemidler og tiltak, 
er med på å styrke nærværet og de mål som er satt for nærvær. I 2013 etablerte kommunen et 
sentralt partssammensatt IA utvalg som ble videreført også i 2017. Utvalget er satt til å behandle de 
sykefraværsløpene som virksomhetene ikke finner gode løsninger på innenfor eget område. 
Utvalget kvalitetssikrer den interne oppfølgingen og initierer veien videre.  
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Etikk  

Etikk fortsatt på dagsorden 
Arbeidet med å sikre en god etisk praksis og definere fellesstandarder krever kontinuerlig 
oppmerksomhet i kommunen.  
Kommunen har gjennom 2017 jobbet aktivt med etikk blant ansatte og folkevalgte. Arbeidsgiver 
har i oppdrag å legge til rette for dilemmatrening i organisasjonen. Det er i den forbindelse 
utarbeidet et støttemateriale som omfatter en presentasjon av de etiske retningslinjene, generelle 
case som avdelingene bør diskutere i tillegg til en prosessveileder. Dett er distribuert til alle 
virksomhetene i kommunen. Hvert arbeidssted skal drøfte dilemmaer fra egen arbeidshverdag. Det 
er viktig at det blir jobbet kontinuerlig med dilemmatrening slik at det blir en god kultur for dette. 
Det er gjennomført opplæring i mange ledergrupper og avdelinger. Det er et lederansvar å 
gjennomgå retningslinjene med de ansatte, samt sikre at hver enkelt signerer retningslinjen. Det 
har blitt utviklet et elektronisk opplegg for å forenkle arbeidet med signering av de etiske 
retningslinjene i kommunen. Kommunen jobber kontinuerlig med å legge til rette for og utvikle 
arbeidet med etiske retningslinjer, samt også for å ivareta alle nyansatte kommer til i kommunen.  
Etiske retningslinjer er tilgjengelig på kommunens intranett, og retningslinjen er en del av 
arbeidsreglementet. Etiske retningslinjer er også lagt ut på internett.  

 
Varsling 
Kommunens interne varslingsrutine er revidert, og det er utviklet et elektronisk skjema som 
forenkler varsling. Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i 
virksomheten. Som ansatt kan du varsle den enkelte virksomhet, leder, verneombud, tillitsvalgt 
eller varslingssekretariatet. 
Varslingssekretariatet ledes av kommuneadvokaten. 
Rutinen er i samsvar med bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Rutine for varsling av kritikkverdige 
forhold er tilgjengelig på kommunes intranett. Det følger med en varslingsplakat til oppslag. 
På ledersamlinger med kommunalsjefer og virksomhetsledere har rådmannen vist frem 
varslingsrutinen. Det er videre gjennomført opplæring rundt om i mange ledergrupper og 
avdelinger. Det er et lederansvar å gjennomføre opplæringen med sine ansatte. 
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Internkontroll  

I den enkelte kommune er det kommunestyret som har det øverste ansvaret for all kommunal 
virksomhet (egenkontroll). Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv 
gjennomfører i egen virksomhet basert på kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg, 
revisjon og internkontrollen til administrasjonssjefen.  

Kommunestyret har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale virksomheten, og velger 
kontrollutvalget som er kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan. Kommunerevisjonen 
gjennomfører revisjon og pålagte kontrolloppgaver. 

 

 
 

Rådmannens internkontroll brukes for å beskrive det ansvaret og de oppgavene som ligger til 
administrasjonssjefen etter kommuneloven: 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommuneloven § 23 nr 2. 

Kommuneloven bruker ikke begrepet internkontroll, men har en formulering om «betryggende 
kontroll». Bestemmelsen innebærer både et ansvar for å ha tilstrekkelig kontroll og et krav om 
prosess for å sikre kontroll, men er for øvrig svært overordnet. Gjennom ulike særlover med 
forskrifter stilles det også krav til etablering og utforming av internkontrollen i kommunen. I praksis 
kan en si at internkontroll er: 

 formaliseringer, dokumenter, rutiner (arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og 
rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp 

 det å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er 
kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet ikke svekkes 

Administrasjonssjefen har blant annet ansvar for at saker som blir lagt fram for folkevalgte organer 
er forsvarlig forberedt, samt å følge opp politiske vedtak. Intern kontroll dreier seg i stor grad om å 
være beredt og å forebygge, og å gjøre dette på en slik måte at det gir trygghet for at kommunens 
utvikling går i ønsket retning. 

Internkontroll kan overlappe virksomhetsstyring, men er i større grad risikobasert, enn mål- og 
resultatstyring (som har oppmerksomhet på å realisere mål). 

I modell for internkontroll er «formalisering» en av tre forutsetninger for betryggende kontroll. En 
sentral del av formaliseringen er organisering, ansvar og roller. Arbeid med internkontroll skiller seg 
ikke fra annen ledelse. Dette innebærer at ansvarsdeling for internkontroll bør følge kommunens 
oppbygging og tilpasses den helhetlige virksomhetsstyringen. Tilsvarende bør ansvar for 
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internkontroll kobles sammen med andre lederoppgaver; økonomi, ansvar for kvalitet/fag, og for 
personalforvaltningen. 

Likeledes må det være toveis kommunikasjon, og informasjon må flyte mellom ulike nivåer. Dette 
vil bidra til at virksomhetsstyringen og internkontrollen trekker i samme retning – slik at alle nivåer 
og virksomheter har felles plattform og forståelse for arbeidet, og slik at hele organisasjonen 
arbeider for realisering av felles mål. 

En godt organisert internkontroll har også effekt på kulturen, dersom en organiserer med sikte på 
læring, forbedring og deling, så vil denne tilretteleggingen smitte til praksis og etter hvert bli 
internalisert (en ubevisst kultur, noe som gjøres fordi det er naturlig).  
Det kan spesielt pekes på:  

 Betydningen av å følge opp kritiske risikoer: Rapportering av betydelige risikoer, og 
evne/vilje til å håndtere (redusere) slike. 

 Evne og vilje til å lære av uønskede hendelser, avvikshåndtering: Læringssløyfer, kvalitets- 
og forbedringsarbeid  

 Ansvar for vedlikehold og evaluering av internkontrollen. For eksempel hvorvidt iverksatte 
tiltak har ønsket effekt, om rapporteringen fungerer etter intensjonene og gir tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag, om risikovurderingene er tilstrekkelige eller for omfattende osv. 

Larvik kommune har over år hatt et helhetlig kvalitetsstyringssystem, hvor internkontroll inngår i 
dette.  

Nytt system (TQM) er tatt i bruk og implementert de siste år, hvor det er foretatt en full 
gjennomgang av alle prosesser. 

I den sammenheng er det også tatt i bruk nye prosedyrer/dataprogrammer for risikovurderinger og 
for avviksbehandlinger. Dette har vært en stor omlegging over et par år, før systemet som helhet er 
implementert i hele organisasjonen i løpet av 2018 - etter en tilpasning av systemet til ny 
kommunen fra 1. januar 2018. 

I Larvik kommune følges ansvarsfordelingen i internkontrollen i hovedsak veileder utarbeidet av KS: 

 

 

I internkontrollen fokuserer rådmannen på følgende hovedpunkter: 

 Organisering  
o En tydelig ansvarsfordeling gjennom administrativ organisering og godkjenning av 

mandater forankret i rådmannens ledergruppe for utøvelse av oppgaver som ikke 
følger linjeorganisasjonen. 



25/18 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 - 18/00080-2 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 : Årsrapport 2017_Larvik kommune

Årsrapport-2017 
 

Side 47 av 146 

 

 Delegering  
o Avklart myndighet til den enkelte gjennom delegeringsbrev fra overordnet til 

underordnet i stilling eller til person. 
 

 Verdigrunnlaget 
o Ansatte skal være godt kjent med verdigrunnlaget og signere på at de har forstått 

kommunens etiske retningslinjer. Etikk inngår i kommunens interne lederskole, og 
det gjennomføres etisk dilemmatrening i alle virksomheter/avdelingen  
 

 Årlig systemgjennomgang  
o Det gjennomføres en årlig systemrevisjon i alle virksomheter hvor systematisk 

evaluering, justering og melding til overordnet nivå om styringssystemet gis fokus. 
 

 Kontinuerlig forbedring 
o Kontinuerlig forbedring ivaretas gjennom risikovurderinger og avviksordningen, og 

ved å sette fokus på forbedringsarbeid i arbeidet med virksomhetsplanen.  
o Sentrale verktøy/metoder som LEAN og DIVERSITY ICEBREAKER benyttes og gis 

fokus i intern lederskole. 
 

 Risikostyring 
o Ivaretas gjennom risikovurdering av alle kritiske prosesser i alle virksomheter. 

Prosedyre og metode inngår i kvalitetssystemet. Eksempler på risikoelementer er: 
Miljøskade, økonomisk styring, helseskade, brudd på lover og myndighetsmisbruk. 
I 2018 setter det ytterligere fokus på risiko for korrupsjon. 
 

 Varsling 
o Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske 

retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre 
det enkelt og trygt å varsle om lovbrudd, brudd på etiske regler, og andre 
kritikkverdige forhold utført av ansatte i Larvik kommune eller mot Larvik 
kommune. 
Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 
Larvik kommunes varslingsordning er åpen for både ansatte og for eksterne 
(brukere, leverandører og andre), og alle oppfordres til å si fra eller varsle ved 
kjennskap til brudd på lover og regler som: 
• korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag 
• brudd på anskaffelsesreglene 
• brudd på arbeidsmiljøregler og sosial dumping 
• upassende gaver eller bonuser 
• mobbing, trakassering eller diskriminering 
• brudd på kommunens etiske retningslinjer 
• fare for liv og helse 

 

 Økonomisk internkontroll 
o Ivaretas gjennom prosedyre for økonomisk månedsrapport fra alle avdelinger, 

virksomheter og kommunalsjefer til rådmannen hvor konklusjonene aggregeres 
oppover i styringslinjen. Ivaretas ved rutiner og prosedyrer for anvisning og 
attestasjon ved alle utbetalinger 
Ivaretas ved prosedyrer for innkjøp til Larvik kommune. 
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 Brukerfokus 
o Internkontrollen styrkes ved godt utviklet brukerfokus i alle virksomheter gjennom 

obligatorisk årlig gjennomgang ved utarbeiding av virksomhetsplan. 
o Brukerfokus skal både sikre god kunnskap om brukernes opplevelse av kvalitet i 

tjenestene, fange opp avvik i levering av tjenester og som innspill til videreutvikling 
av tjenestene. 

o Etablering av ulike råd, ombud, brukerpanel, overvåking av presseoppslag og 
tilgjengelighet i servicekontor og sosiale media styrker muligheten til å fange opp 
svakheter og muligheten til forbedring.  
 

Oppsummert arbeider rådmannen med ivaretakelsen av internkontrollen etter følgende 
hovedkriterier: 

 Internkontrollen skal være en del av ordinær ledelse og integrert med virksomhetsstyringen 
 Internkontrollen og kontrollaktiviteter må være risikobasert 
 Internkontrollen skal være formalisert og dokumentert 
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Del 4: Kommunens tjenesteområder 
 
Totaloversikt økonomi 
 
Beløp i 1000 

 Budsjett Regnskap Avvik Avvik i % 
Frie disponible inntekter, unntatt statstilskudd på 
tjenesteområdene 

-2 281 553 -2 305 215 23 663 1,0 % 

Finansinntekter/-utgifter, unntatt finansutgifter på 
tjenesteområdene 

145 441 107 192 38 249 26,3 % 

Avsetninger og bruk av avsetninger, unntatt 
bundne avsetninger og bruk av bundne avsetninger 
på tjenesteområdene (dette er feil!) 

-8 015 -8 015 0 -0 % 

Til disposisjon -2 144 861 -2 198 830 53 969 2,5 % 

     
 

Det er betydelige merinntekter innenfor skatt og rammetilskudd i 2017. Anslaget på kommunenes 
skatteinntekter er flere ganger blitt oppjustert gjennom 2017. Fra staten ble skatteinngangen for 
kommunene på årsbasis etter nasjonalbudsjett 2018, anslått til 3,3 %. Veksten i skatteinngangen 
ble til slutt 4,5 % på landsbasis. Larvik kommune har i 2017 en vekst i skatteinntektene på 5,5 % i 
forhold til statens forutsetninger. Det gir kommunen en vekst som ligger ett prosentpoeng over 
landsgjennomsnittet. Dermed blir også forskjellen relativt stor mellom budsjetterte skatteinntekter 
som baserer seg på opprinnelige forutsetninger og regnskapsførte inntekter i kommunen. 

En vekst i skatteinntektene over landsgjennomsnittet skal normalt føre til at rammetilskuddet 
reguleres ned på grunn av skatteutjevningen. Kommunen har imidlertid også inntekter ut over det 
budsjetterte på rammetilskuddet. Dette skyldes i stor grad virkninger av omlegginger i 
inntektssystemet, bl.a. knyttet til kommunereformen og forsiktig budsjettering av elementer som 
ikke var endelig avklart da budsjettet ble utarbeidet.  Larvik kommune har også regulert noe av 
veksten i rammetilskuddet inn i budsjettet ved behandlingen av 1. kvartalsrapport 2017. 

 

Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 

 Budsjett 2017 Regnskap . Avvik Avvik i % 
Frie disponible inntekter     
Skatt på inntekt og formue  -1 125 776 -1 144 767 18 991 1,70 % 
Ordinært rammetilskudd -1 142 169 -1 147 498 5 329 0,50 % 
Andre generelle statstilskudd -13 608 -12 951 -657 -4,80 % 
Andre statstilskudd på tjenesteområdene -177 100 -173 367 -3 734 -2,11 % 

Sum Frie disponible inntekter -2 458 653 -2 478 583 19 929 0,81 % 
 

Det er betydelige merinntekter innenfor skatt og rammetilskudd i 2017. Anslaget på kommunenes 
skatteinntekter er flere ganger blitt oppjustert gjennom 2017. Fra staten ble skatteinngangen for 
kommunene på årsbasis etter nasjonalbudsjett 2018, anslått til 3,3 %. Veksten i skatteinngangen 
ble til slutt 4,5 % på landsbasis. Larvik kommune har i 2017 en vekst i skatteinntektene på 5,5 % i 
forhold til statens forutsetninger. Det gir kommunen en vekst som ligger ett prosentpoeng over 
landsgjennomsnittet. Dermed blir også forskjellen relativt stor mellom budsjetterte skatteinntekter 
som baserer seg på opprinnelige forutsetninger og regnskapsførte inntekter i kommunen. 

En vekst i skatteinntektene over landsgjennomsnittet skal normalt føre til at rammetilskuddet 
reguleres ned på grunn av skatteutjevningen. Kommunen har imidlertid også inntekter ut over det 
budsjetterte på rammetilskuddet. Dette skyldes i stor grad virkninger av omlegginger i 
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inntektssystemet, blant annet knyttet til kommunereformen og forsiktig budsjettering av elementer 
som ikke var endelig avklart da budsjettet ble utarbeidet.  Larvik kommune har også regulert noe av 
veksten i rammetilskuddet inn i budsjettet ved behandlingen av 1. kvartalsrapport 2017. 

 

Finansinntekter og -utgifter 
Beløp i 1000 

 Budsjett 2017 Regnskap . Avvik Avvik i % 
Finansinntekter/-utgifter     
Renteinntekter og utbytte -12 478 -14 718 2 240 -18,0 % 
Gevinst finansielle instrumenter 0 -59 100 55 857 0,0 % 
Mottatte avdrag på utlån -410 -163 -247 60,2 % 
Renteutgifter, prov. og andre finansutgifter 68 519 85 701 -17 182 -25,1 % 
Tap finansielle instrumenter 0 6 848 -6 848 0,0 % 
Avdrag på lån 95 656 95 608 48 0,1 % 
Utlån 70 212 -142 -202,9 % 

Sum Finansinntekter/-utgifter 151 357 114 388 36 969 24,4 % 
 

Gevinst finansielle instrumenter er regnskapsføringen av Primæroppgavefondets avkastning i 2017. 
Primæroppgavefondets avkastning budsjetteres ikke inn i kommunens ordinære driftsbudsjett. 
Avkastningen i 2017 ble på 7,7 %, eller 55,9 mill kr. 

Renteutgiftene er budsjettert for lavt i 2017 og det er derfor et regnskapsmessig merforbruk for 
renter. 

 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,82 % 5,31 % 7,13 % 
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Interne funksjoner 
 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
11-Folkevalgte styringsorganer 9 681 12 093 -2 412 124,9 % 
12-Revisjon og kontrollutvalg 3 304 3 004 300 90,9 % 
13-Sentrale administrative funksjoner 88 133 86 172 1 961 97,8 % 
14-Fellesutgifter 33 626 43 936 -10 309 130,7 % 
15-NAV 123 336 143 414 -20 078 116,3 % 
16-Hovedinntekter -6 790 -2 400 -4 390 0,0 % 
17-Finansielle transaksjoner -137 256 -137 467 211 0,0 % 
18-Overføring til kirkelige fellesråd 27 462 27 462 0 100,0 % 
19-Overføringer til andre etter vedtak/avtale 14 012 12 777 1 234 91,2 % 

Sum 155 508 188 991 -33 483 121,5 % 

 
Tallene i tabellen over viser fordelt til de enkelte virksomheter fratrukket Sentrale utgifter og 
inntekter som ligger i budsjettskjema 1A. 
Tabellen under viser hva netto ramme er basert på totaløkonomien på virksomhetene. 
 
På Interne funksjoner gjelder dette spesielt skatt og rammetilskudd (på Hovedinntekter) og 
finansielle utgifter og –inntekter og avsetninger (på Finansielle transaksjoner). Også 
pensjonskostnader utover det som føres på de enkelte enheter er plassert som sentrale inntekter/- 
utgifter, dette utgjør forskjellen på Fellesutgifter. 
 
Beløp i 1000 

Virksomheter i tjenesteområdet Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i % 

11 Folkevalgte styringsorganer 9 681 12 093 -2 412 124,9 
12 Revisjon og kontrollutvalg 3 304 3 004 300 90,9 
13 Sentrale administrative funksjoner 88 133 86 172 1 961 97,8 
14 Fellesutgifter 10 230 28 471 -18 241 278,3 
15 NAV 123 336 143 414 -20 078 116,3 
16 Hovedinntekter -2 286 968 -2 306 240 19 273 100,8 
17 Finansielle transaksjoner 21 457 19 413 2 045 90,5 
18 Overføring til kirkelige fellesråd 27 462 27 462 0 100,0 
19 Overføringer til andre etter vedtak/avtale 14 012 12 777 1 234 91,2 

Sim Interne funksjoner -1 989 353 -1 973 434 -15 919 99,2 
 
 

Status målsettinger 
 

1. Ha hensiktsmessig teknologi og kapasitet som sikrer at sentrale administrative funksjoner 
kan levere den støtten virksomhetene etterspør innenfor sine tjenester og 
styringssystemer. 

2. Hensiktsmessig og tilgjengelig informasjon og service til brukere og innbyggere. 
3. Sikre tilstrekkelig økonomi til dekning av økte pensjons- og lønnskostnader slik at stabilitet i 

tjenestetilbudet sikres ved at en unngår økonomiprosesser i løpet av driftsåret. 
4. NAV skal kvalifisere brukere for arbeid og utdanning med det formål at flest mulig skal 

forsørge seg selv.  
5. Innbyggerne skal ha rett ytelse til rett tid fra NAV. 
6. Øke skatteinntekter slik at en kommer over 92% av landsgjennomsnittet i løpet av 

perioden. 
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Status investeringer 

 
Beløp i 1000 

 Totalbudsjet
t 

Årets 
budsjet

t 

     

 Ved-
tatt 

På-
løpt 

Avvik Ferdi
g år 

Estimer
t ferdig 

Fram 
drift 

Risi-
ko 

Status vurdering 

Agresso - oppgradering 
og videreutvikling 

400 692 -292 2017 Ferdig Ferdi
g 

  Versjonen er ferdig installert. 
Merkostnadene kom blant annet 
som følge av økt antall arbeids- og 
konsulenttimer knyttet til offentlig 
pensjonsordning, oppstart av 
planlegging og vedlikehold av 
systemet ifm med 
kommunesammenslåingen og 
integreringen fra andre kommunale 
forsystem. 

Fiber Bommestad-Kvelde 7 000 7 500 0 2020 4K-2020     Viken Fiber og Larvik kommune 
inngikk i februar 2017 avtale  med en 
ramme på totalt 6 mil ex. mva, hvor 4 
mil var tilskudd fra KMD, mens 
resterende ble bevilget av 
Kommunestyret i sak tilbake i 2015. I 
2017 ble det koblet opp totalt 20 
kommunale bygg (5 fra gamle Larvik 
og 15 fra Lardal). Pr 1. mars er det 
fortsatt noe småting som gjenstår, 
men dette er ikke knyttet til 
hovedleveransen. Prosjektet må sies 
å ha vært vellykket, med et datanett 
som fungerer tilfredsstillende. I 
tillegg er det flere hundre innbyggere 
sør for Kvelde som har fått 
høyhastighets bredbånd til sine 
boliger. 

Intern låneordning 14 244 0 -1 083 2020 4K-2020   Lav 
risiko 

Internlån til investeringer gis 
innenfor vedtatt ramme og innenfor 
vedtatte retningslinjer. I 2017 er det 
gitt 7 internlån til ulike kjøretøy, alle 
innenfor Helse og omsorg. 

Kjøp/salg av bil 0 112 0 2017 Ferdig Ferdi
g 

Lav 
risiko 

IT-avdelingen kjøpte ut leasingbil 
etter et økonomisk lønnsomt tilbud 
fra bilforhandler.. 

Kongeinskripsjon 600 199 0 2017 Ferdig Ferdi
g 

Lav 
risiko 

Eksisterende inskripsjoner er 
restaurert. Det er utpekt plassering 
for en ny kongeinskripsjon, men 
denne er ikke påbegynt.  Resterende 
midler forventes å kunne dekke 
kostnadene ved en ny 
kongeinskripsjon. 

Konkurransegjennomføri
ngsverktøy (KGV) ifm 
anskaffelser, innføring 

625 0 0 2017 Ferdig Ferdi
g 

Lav 
risiko 

Dette er en VOIS konkurranse. Valg 
av leverandør vil gjøres i mars/april 
2018. 

Kulturhuset Bølgen, 
investeringer 2017 

2 090 1 490 0 2020 4K-2020     Overført iht vedtak. 

Kvelde kirkegård - 
prosjektering 

500 500 0 2017 Ferdig Ferdi
g 

Lav 
risiko 

Overføring er gjort iht vedtak. 

Oppgradering Tele- og 
datanettet 

10 000 649 -2 000 2020 4K-2020     I 2017 ble mye tid på IT-avdelingen 
brukt på sammenslåingen med 
Lardal. Andre planlagte prosjekter 
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 Totalbudsjet
t 

Årets 
budsjet

t 

     

 Ved-
tatt 

På-
løpt 

Avvik Ferdi
g år 

Estimer
t ferdig 

Fram 
drift 

Risi-
ko 

Status vurdering 

ble utsatt og har ført til et etterslep 
som det jobbes for å hente inn. 
Totalt er det planlagt ca 30 
prosjekter, og i 2018 er 8 av disse 
prioritert. 

Rammebevilgning, 
inventar og utstyr diverse 
bygg 

5 000 313 -1 000 2020 4K-2020     Midlene er benyttet til 
oppgraderinger av møterom og 
utstyr i løpet av året. Bl.a til nytt 
vigselsrom og mikrofoner og 
teleslynge i møterommet til rådet for 
funksjonshemmede. 

Rehabilitering kirkegårder 17 500 3 500 -3 500 2020 4K-2020   Lav 
risiko 

Overføring er gjort ihht vedtak. 

Tjølling kirkegård 5 000 5 000 0 2017 Ferdig Ferdi
g 

Lav 
risiko 

Overføring er gjort ihht vedtak. 

Tolkeprogram (fagsystem 
for tolketjenesten) 

400 0 0 2017 Ferdig Ferdi
g 

  Kontrakt ble signert i 2014 med 
Norsk Data Senter. Porsgrunn 
kommune signerte samtidig. Testing 
av programmet foregikk til og med 
2016 i begge kommuner. Porsgrunn 
kommune hadde tatt programmet i 
bruk og testet videre i 2017.  Larvik 
har avventet dette resultatet.Det er 
nå helt klart at Norsk Data Senter 
ikke kan levere  i henhold til 
kravspesifikasjonen og Larvik 
kommune har avsluttet videre 
testing og samarbeid. Larvik 
kommune må innen 01.03.2019 ha et 
nytt tolkeprogram på plass på grunn 
av nye løsninger på programmer og 
operativsystemer som da trer i kraft i 
Larvik kommune(Windows 10 og MS 
Office 2016). 

Vedlikehold 
middelalderkirker 

17 500 5 000 0 2019 4K-2019   Lav 
risiko 

Overføring er gjort ihht vedtak. 

Web utviklingsprosjekter 6 500 1 008 -1 000 2020 4K-2020     Kostnadene som er medgått har bli 
brukt til å utvikle nye websider 
lansert januar 2017 for ny kommune, 
samt nytt intranet lansert våren 
2017. 

Websak: ny funksjonalitet 
og integrasjon 

1 000 0 -200 2020 4K-2020     Beløpet er medgått til oppgradering 
av ny versjon av kommunens sak- og 
arkivsystem. 

Sum 88 359 25 963 -9 075      
 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,07 % 3,04 % 4,11 % 
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Folkevalgte styringsorganer 

 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
11-Folkevalgte styringsorganer 9 681 12 093 -2 412 124,9 % 

Sum 9 681 12 093 -2 412 124,9 % 
 
 

Folkevalgte styringsorganer har et merforbruk på ca 2,4 mill kroner. Merforbruket er i all hovedsak 
knyttet til ansvar 1770 (Kommunestyre, formannskap og komiteer) der det er stort avvik mellom 
budsjett og regnskap på følgende: 

 Godtgjørelse folkevalgte utvalg/råd 

 Tapt arbeidsfortjeneste/lønn barnevakt 

 Abonnementer 

 Bevertning møter/utvalg 

 I tillegg er det merforbruk på ansvar 1772 (Valg) der merforbruk i hovedsak er knyttet til: 

 Godtgjørelse folkevalgte utvalg/råd 

 Overtid 

Samlet er det et forbruk på hele området med nær 125 % av budsjett. 

 

Status økonomiplantiltak 
Nye tiltak 
Beløp i 1000 

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

2017 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Status Risiko Statusbeskrivelse 

KST 280/16 Tilskudd kaninhopp 20 0 20 
Ferdig  Tilskudd er gitt ihht 

vedtak. 

Total 20 0 20    
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Revisjon og kontrollutvalg 

 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
12-Revisjon og kontrollutvalg 3 304 3 004 300 90,9 % 

Sum 3 304 3 004 300 90,9 % 
 
 

Årsresultatet viser et mindreforbruk med ca kr 300 000, fordelt med halvparten på Sekretariat 
kontrollutvalg og halvparten på Revisjon. 
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Sentrale administrative funksjoner 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
13-Sentrale administrative 
funksjoner 

88 133 86 172 1 961 97,8 % 

Sum 88 133 86 172 1 961 97,8 % 
 
 

Sentrale administrative funksjoner har et forbruk i 2017 som ligger på 97,8 % av budsjettet. Dette 
tilsvarer et mindreforbruk på nærmere 2 mill kroner. Hovedårsakene er at i forbindelse med 
kommunesammenslåingsprosessen ble rådmann konstituert fra Jus-avdelingen og hennes stilling 
ble ikke besatt. I tillegg har avdelingen for Næringsutvikling hatt et veldig lavt forbruk i forhold til 
budsjett. For de fleste andre avdelinger er det mindre avvik i både positiv og negativ retning i 2017. 

Status mål 
 
Overordnet 
mål 

Mål Indikator 

  

Mål 2017 

  

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 
1: Kvalitet og 
kapasitet i 
forhold til 
forventede 
støttetjenester 
internt 

Ordningen med 
avviksrapportering i 
TQM er ikke 
innarbeidet ennå og 
derfor avventes det å 
sette måltall for 
økonomiplanperioden
. Målet er at antall 
avvik, dvs feil/mangler 
i forhold til beskrevne 
prosedyrer i 
kvalitetssystemet går 
ned/reduseres i 
perioden, det vil bety 
at tjenesteleveranser 
er forbedret. 

 
 
Internstatistikk 

  

 

  

 Hendelser (avvik, 
observasjoner og 
forbedringsmuligheter) er nå 
implementert i  drift på alle 
virksomheter. 
Tjenesteområdene 
rapporterer statistisk sine 
hendelser internt og politisk 
fra kvalitetssystemet (TQM). 
Rapporteringen angir antall 
hendelser innmeldt og lukket 
samt alvorlighetsgrad. 
Systemet ble tatt i bruk i 
2017/2018, og utvikling i 
antall saker fra år til år vil 
kunne rapporteres fullt ut i 
2019. Erfaringer så langt viser 
at hendelser blir meldt inn, og 
at ordningen bidrar til 
forbedringer ved at tiltak som 
reduserer sannsynlighet eller 
konsekvens iverksettes.  

Innsatsområde 
2: Kvalitet og 
kapasitet i 
forhold til 
ekstern 
informasjon 

Målestokken er antall 
"følgere" på 
Facebook.  Ved at 
kommunen er mer 
aktiv på nett vil 
innbyggerne bruke 
tjenesten mer. Målet 
er økt  antall "følgere" 
på kommunens 
Facebook sider. 

Internstatistikk 

 

13 000 

 

16 468 Målet er oppnådd  
 

 Ved at hjemmesidene 
er oppdatert og 
kvaliteten på 
informasjonen god, vil 
flere bruke 
hjemmesidene for å 

Internstatistikk 

  

555 000 

  

573251 Målet er oppnådd  
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Overordnet 
mål 

Mål Indikator 

  

Mål 2017 

  

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

innhente informasjon. 
Målet er økt antall 
visninger på 
kommunens 
hjemmesider. 

 
 
 

KST 280/16 Vekstprogram for gründerbedrifter 

I tråd med kommunestyrevedtak 097/17 har Larvik kommune og Larvik Næringsforening stiftet 
foreningen Colab bestaående av kommunen og næringsforeningen.  Foreningen er finansiert av 
næringslivet og kommunen i fellesskap.  Kommunens virkemiddelapparat overfor 
bedriftsetableringer og gründere, samt Innovasjon Norge mfl holder til i foreningens lokaler i 
Brannvaktsgt 5.  Tilbudet er etterspurt og det ser ved utgangen av 2017 ut til at hele huset vil kunne 
tas i bruk av bedrifter i etableringsfasen. Ytterlig informasjon finnes på foreningens 
hjemmeside http://www.colab.no/ 

  

Sykefravær 
 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,15 % 1,82 % 2,97 % 

 
Samlet sykefravær ligger på 2,97 % og er forholdsvis lavt. Flere avdelinger i SA har ikke hatt 
sykefravær gjennom 2017. 

 
Det jobbes kontinuerlig i SA med fokus på at det skal være et godt arbeidsmiljø, som man vet 
gjennom forskning har direkte påvirkning gjennom sykefraværet. Lederne er kjent med og følger 
opp tilfellene av langtidssykefravær med konkrete tiltak.  
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Fellesutgifter 

Status økonomi 
 
 
Beløp i 1000 

Virksomheten Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
14-Fellesutgifter 33 626 43 936 -10 309 130,7 % 

Sum 33 626 43 936 -10 309 130,7 % 

 
Resultatet på virksomheten slik det vises i Framsikt (nedenfor). 
 
Beløp i 1000 

Virksomheter i tjenesteområdet Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i % 

14 Fellesutgifter 10 230 28 471 -18 241 278,3 

 
Fellesutgifter består av kommunen felles avsetninger til dekning av deler av pensjonsutgiftene, 
avsetning til dekning av lønnsoppgjør, kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto og andre 
fellesutgifter som KS-kontingent, hovedtillitsvalgt/hovedverneombud, porto, felles lisenser og felles 
annonsering. 
Det er særlig innenfor pensjonsutgiftene det er vanskelig å budsjettere dette området korrekt. 
Endelig effekt av reguleringspremie og premieavvik er først kjent etter at lønnsoppgjørene er 
ferdige. I 2017 har premieavviket blitt en del mindre enn hva som først ble lagt til grunn i 
prognosene fra KLP. Reguleringspremien har også endt opp lavere enn først forutsatt, mens 
avkastningen på kommunens midler i KLP er vesentlig høyere enn hva som er lagt til grunn i 
opprinnelig budsjett. 

Når det gjelder lønnsoppgjøret ble det kompensert mer til virksomhetene enn forventet og 
budsjettert i 2017, hovedsakelig på grunn av lokale forhandlinger som også inkluderte økte tillegg 
til kontaktlærere, primærkontakter (til lærlinger) og støttepedagoger. 

 

Sykefravær 
 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,22 % 6,48 % 7,70 % 
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NAV 

 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
15-NAV 123 336 143 414 -20 078 116,3 % 

Sum 123 336 143 414 -20 078 116,3 % 
 

NAV Larvik har ved utgangen av 2017 et regnskap som totalt viser et merforbruk på 20 mill kr. 
Merforbruket knytter seg i all hovedsak til sosialhjelpsutbetalinger, kvalifiseringsstønad og 
introduksjonsstønad. Merforbruket har vært varslet gjennom hele 2017 i både 
månedsrapporteringer og i halvårsrapporteringen. Det samlede merforbruket ble likevel noe 
høyere enn forventet.  

Ansvaret for ordinær drift, viser isolert sett et mindreforbruk på 450 000 kr.  

Ved utgangen av året viser regnskapet et merforbruk på sosialhjelp på nær 17 mill kr. Dette 
fordeler seg med 2,3 mill kr på kvalifiseringsstønad og 14,7 mill kr på økonomisk sosialhjelp. Det har 
vært et økende antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), og dette er i henhold til nasjonale 
satsinger. Forventninger nasjonalt er at Larvik skal ha 85 deltagere på KVP, og det er har vært 
gjennomsnittet i 2017. Utgiftsnivået på økonomisk sosialhjelp holdt seg høyt gjennom hele året. 
Både boutgifter og støtte til livsopphold lå høyere enn budsjettert, selv med noe styrking av 
budsjettet for 2017. NAV Larvik ble styrket med 8 mill kr, men ble trukket 3 mill kr i forbindelse med 
kommunestyrebehandlingen av strategidokumentet. NAV fikk deretter bevilget 300 000 kr som 
skulle brukes for å spare 3 mill kr på et tiltak som skulle øke arbeidsplasser for unge. Dette tiltaket 
ble ikke iverksatt i 2017. 

Utbetalingene i 2017 har vært store når det gjelder økonomisk sosialhjelp, men det har det også 
vært i andre sammenlignbare kommuner. En analyse av KOSTRA-tallene viser at økningen i 
sosialhjelp ikke er begrenset til Larvik. De kommunene som Larvik sammenligner seg med, har i stor 
grad en økning som er identisk med Larvik. Andelen sosialhjelpsmottakere, utbetaling pr 
stønadsmåned og samlet stønadssum har vært økende de siste årene. Brukere med sosialhjelp som 
hovedinntekt har økt siden samme periode i 2016. Selv med en markant økning, ligger Larvik lavere 
på en del områder enn sammenlignbare kommuner. 

Det ble bosatt mange flyktninger i henhold til kommunestyrets vedtak. Nytt for 2017 var at NAV 
Larvik ikke fikk integreringstilskuddet ført i sitt regnskap, men fikk en ramme å styre etter. Ved 
utgangen av 2017 viser regnskapet et merforbruk på om lag 3,5 mill kr. Merforbruket er i stor grad 
knyttet til utbetaling av introduksjonsstønad, men også noe økonomisk sosialhjelp for denne 
gruppen. Det ble utbetalt mer i introduksjonsstønad enn tidligere, da antall mottakere øker og flere 
får forlenget sin programperiode fra 2 til 3 år. Forutsetningen som ble lagt til grunn for 
budsjettildelingen for 2017, var et snitt på 130 personer som mottar introduksjonsstønad. Ved 
utgangen av 2017 var det 151 personer som mottok introduksjonsstønad. NAV Larvik hadde fått 
vedtak på at 68 personer skulle bosettes i 2017. Det var en nedjustering i forhold til opprinnelig 
vedtak, men ved utgangen av året var det bosatt 61 flyktninger. I tillegg var det 22 
familiegjenforeninger. 

Sosialhjelpsutgiftene har i perioden 2012 til 2016 økt i hele landet. KS engasjerte derfor PROBA 
samfunnsanalyse til å gjøre en analyse på vegne av kommunene våren 2017. Denne rapporten 
forelå høsten 2017. Bakgrunn for analysen er økning av sosialhjelpsutgiftene. Det er av den grunn 
behov for å forstå hva som kan forklare veksten og hva som kan gjøres for å redusere eller 
reversere den.  Med bakgrunn i at alle kommunene i Vestfold opplever økning i sosialhjelpen og i 
lys av PROBA rapporten, har NAV Vestfold i samarbeid med NAV kontorene og rådmennene, 
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besluttet å gjennomføre en dypere analyse av sosialhjelpsutgiftene i Vestfold. PROBA er etter 
anbudskonkurranse engasjert til å gjennomføre denne analysen. Analysen vil gjennomføres fra 
januar 2018, og rapporten skal etter planen foreligge i august 2018. Når endelig rapport foreligger, 
vil det i etterkant skrives en sak til kommunestyret som viser resultatet og forslag til tiltak for 
Larvik.  

Når det gjelder redusert ramme på 3 mill kr, fikk NAV 300 000 kr til å iverksette tiltak som skulle 
føre til innsparingen. Det kom opp et forslag om at NAV kunne bruker midlene til å innhente 
ekstern kompetanse for å komme fram til noen gode forslag til tiltak. Dette tiltaket ble det ikke noe 
av i 2017, men det er kommet forslag om nye tiltak i 2018. 

I 2017 kom kommunestyret med et forslag til vedtak. Det innebar at Larvik kommune skulle 
"benchmarke" kommuner hvor aktivitetsplikten har hatt en positiv effekt. Saken, med 
konklusjoner, skulle legges frem til politisk behandling i oktober 2017. Utviklingen i 
Sosialhjelpsutgiftene og virkningen av aktivitetsplikten skulle rapporteres kvartalsvis til 
formannskapet fra og med 2. kvartalsrapport 2017. NAV Larvik sendte ut forespørsel til tre ulike 
aktører som kunne være aktuelle for å foreta en slik analyse. Disse fikk svarfrist til 01.08.17. Det 
viste seg at ingen av de aktørene som ble forespurt, ville foreta en slik analyse. Det ble sendt inn et 
notat til formannskapets møte i oktober. Notatet omhandlet aktivitetsplikt for 
sosialhjelpsmottakere under 30 år i Larvik. Videre ble det beskrevet når vilkårene ble innført, 
bakgrunn for at det ble innført vilkår om aktivitet, for hvilke grupper vilkåret om aktivitet 
praktiseres, evt. sanksjonsmuligheter og resultater for de med vilkår om aktivitet. 

Kontoret iverksatte interne tiltak for å gjennomgå strukturer, systemer og rutiner. En av tingene det 
ble jobbet med var å endre praksis for akutt hjelp. Et annet tiltak som ble iverksatt var 
«økonomibenk». Det vil si at alle søknader skal innom en person for klargjøring og innhenting av 
informasjon, før den sendes til saksbehandler. Saken er da klar til behandling når den kommer til 
saksbehandler.  

Det ble på slutten av 2017 gjort en omprioritering av ressurser slik at avdeling for oppfølging 
økonomi, ble styrket. Dette for å få til en tettere oppfølging av de som har sosialhjelp som 
hovedinntektskilde.  

 
Status mål 
Overordnet 
mål 

Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 
1: Deltagere i 
kvalifiserings- 
program 

Styrke den enkeltes 
mulighet til å komme i 
arbeid og aktivitet. 
Effekten er flere i arbeid 
og færre på stønad.  

Andel deltakere på KVP med overgang 
til arbeid eller utdanning. Måles hver 
måned ved å se på forholdet mellom 
antall deltagere som avslutter 
programmet, og hvor mange av disse 
som går til arbeid eller utdanning etter 
avsluttet program. I snitt deltar 80-85 
deltagere i programmet hver måned.  

  

56 % 52 % Ved utgangen av 
2017 ligger NAV litt 
under målsettingen 
når det gjelder 
overgang til arbeid 
eller utdanning for 
denne gruppen.  
 

Innsatsområde 
2: Innvandrere 

Styrke den enkeltes 
mulighet til å komme i 
arbeid og aktivitet. 
Effekten er flere i arbeid 
og færre på stønad.  

Andel deltakere på 
introduksjonsprogram med overgang 
til arbeid eller utdanning. Måles hver 
måned ved å se på forholdet mellom 
antall deltagere som avslutter 
programmet, og hvor mange av disse 
som går til arbeid eller utdanning etter 
avsluttet program.  

  

58 % 69 % Ved utgangen av 
året ligger NAV 
godt over 
målsettingen for 
2017, når det 
gjelder overgang til 
arbeid eller 
utdanning for 
denne gruppen.  

Innsatsområde 
3: Ungdom og 
aktivitetsplikt 

Styrke den enkeltes 
muligheter for å komme i 
arbeid og bli selvfor-
sørget. Spesielt viktig å 

Gjennomsnittlig stønadslengde 
mottakere 18-24 år 

 

4 4 Ved utgangen av 
året ligger NAV på 
samme nivå som 
målsettingen for 
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Overordnet 
mål 

Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

hjelpe unge ut av en 
passiv tilværelse. 
Effekten er flere i arbeid 
og færre på stønad.  

2017, når det 
gjelder denne 
gruppen.  
 

 

Innsparingstiltaket som omhandlet rammekutt drift, ble iverksatt i 2017. 

NAV kom ikke i gang med tiltaket som skulle føre til nye arbeidsplasser for unge. Videre fremdrift 
ble drøftet, og det resulterte i at tiltaket ikke ble gjennomført i 2017. Saken måtte tilbake til 
kommunestyret for en nærmere forklaring på hva som var ment med forslaget. Konklusjonen ble at 
oppdraget ble gitt på nytt for 2018, og det vil bli jobbet videre med tiltaket kommende år.  

Når det gjelder midlertidig botilbud er ikke dette tiltaket iverksatt på grunn av manglende 
finansiering.  

Aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble iverksatt i januar 2017. En person ble 
ansatt som styrking i avdeling oppfølging under 30 år. Aktivitetsplikten inngår som et ordinært 
aktivitetskrav i avdelingen, og er tilpasset den enkelte bruker. Aktivitetskravet framkommer i den 
enkeltes individuelle plan og følges opp av veileder. Det er i forbindelse med aktivitetsplikten 
inngått et samarbeid med frivillige lag og foreninger. Samtidig kom det forslag fra kommunestyret 
om at Larvik kommune «benchmarker» kommuner der aktivitetsplikten har hatt en positiv effekt. 
Det viste seg at ingen av de aktørene som ble forespurt, ville foreta en slik analyse. Det ble i ettertid 
sendt inn et notat fra NAV til formannskapets møte i oktober. Notatet omhandlet aktivitetsplikt for 
sosialhjelpsmottakere under 30 år i Larvik. I notatet ble det grundig beskrevet når vilkårene ble 
innført, bakgrunn for at det ble innført vilkår om aktivitet, for hvilke grupper vilkåret om aktivitet 
praktiseres, evt. sanksjonsmuligheter og resultater for de med vilkår om aktivitet på et gitt 
tidspunkt.  

Sykefravær 

 

Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 

Årlig sykefravær 2017 0,98 % 4,35 % 5,33 % 

 

Sykefraværet økte fra 1. kvartal til 2. kvartal. Utviklingen fram til juni var negativ, med økt 
sykefravær for de kommunalt ansatte i NAV. Sykefraværet fra juni viser en positiv utvikling med 
nedgang. Sykefraværet ved utgangen av 2017 var 5,33 %. Sykefraværet har gått litt opp fra 2016 til 
2017 totalt sett, men ligger allikevel på et akseptabelt nivå. 

Ansatte som er sykmeldt får tett oppfølging av leder og HR rådgiver. Det er jevnlige møter med lege 
og Nav Tønsberg i saker som skal følges over tid. Kontoret tar mer og mer i bruk avklaringstiltak via 
tiltaksarrangør i saker hvor det trengs å avklare arbeidsevnen. I tillegg brukes BHT og andre 
virkemidler som er relevante i den enkeltes sak. Dette gjelder både teknisk utstyr og 
tilrettelegginger i forhold til arbeidsoppgaver. 

Det er fokus på gravide ansatte ved kontoret og det foretas individuell tilrettelegging for de som 
trenger det. Dette har resultert i meget lite fravær for denne gruppen, og de fleste står i fullt arbeid 
gjennom hele svangerskapet. 

Kontoret har også stort fokus på arbeidsmiljøtiltak som sosiale sammenkomster og aktiviteter som 
fremmer godt arbeidsmiljø. 
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Hovedinntekter 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
16-Hovedinntekter -6 790 -2 400 -4 390 0,0 % 

Sum -6 790 -2 400 -4 390 0,0 % 
 

Tallene i tabellen over viser fordelt til virksomheten fratrukket Sentrale utgifter og inntekter som 
ligger i budsjettskjema 1A. 
Tabellen under viser hva netto ramme er basert på totaløkonomien på virksomhetene. 
 
 

Virksomheten Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
16 Hovedinntekter -2 286 968 -2 306 240 19 273 100,8 
17 Finansielle transaksjoner 21 457 19 413 2 045 90,5 

     
 
 
 

Hovedinntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del 
rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker. 

Det er betydelige merinntekter innenfor skatt og rammetilskudd i 2017. Anslaget på kommunenes 
skatteinntekter er flere ganger blitt oppjustert gjennom 2017. Fra staten ble skatteinngangen for 
kommunene på årsbasis etter nasjonalbudsjett 2018, anslått til 3,3 %. Veksten i skatteinngangen 
ble til slutt 4,5 % på landsbasis. Larvik kommune har i 2017 en vekst i skatteinntektene på 5,5 % i 
forhold til statens forutsetninger. Det gir kommunen en vekst som ligger ett prosentpoeng over 
landsgjennomsnittet. Dermed blir også forskjellen relativt stor mellom budsjetterte skatteinntekter 
som baserer seg på opprinnelige forutsetninger og regnskapsførte inntekter i kommunen. 

En vekst i skatteinntektene over landsgjennomsnittet skal normalt føre til at rammetilskuddet 
reguleres ned på grunn av skatteutjevningen. Kommunen har imidlertid også inntekter ut over det 
budsjetterte på rammetilskuddet. Dette skyldes i stor grad virkninger av omlegginger i 
inntektssystemet, bl.a. knyttet til kommunereformen og forsiktig budsjettering av elementer som 
ikke var endelig avklart da budsjettet ble utarbeidet.  Larvik kommune har også regulert noe av 
veksten i rammetilskuddet inn i budsjettet ved behandlingen av 1. kvartalsrapport 2017.  
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Finansielle transaksjoner 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Virksomheten Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
17-Finansielle transaksjoner -137 256 -137 467 211 0,0 % 

Sum -137 256 -137 467 211 0,0 % 
 

Tallene i tabellen over viser fordelt til virksomheten fratrukket Sentrale utgifter og inntekter som 
ligger i budsjettskjema 1A. 
Tabellen under viser hva netto ramme er basert på totaløkonomien på virksomhetene. 
 
 

Virksomheten Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
17 Finansielle transaksjoner 21 457 19 413 2 045 90,5 
 

Renter og avdrag følger utviklingen i kommunens gjeld og de rentekonsekvensene som kan 
beregnes ut fra utviklingen i rentemarkedet og tilpasningene innenfor kommunens strategi for 
forvaltningen av gjeld. Det påløp mer renter enn beregnet i 2017, men samtidig var avdragene noe 
lavere enn budsjettert. Samlet sett gir dette en merutgift på i underkant av 14 mill kr i forhold til 
budsjett. Kommunens lånegjeld kryper stadig oppover, men lavere renter har bidratt til å dempe 
veksten i den totale rentekostnaden. Ved renteøkninger vil derimot rentekostnadene øke relativt 
kraftig. Gjennom året anbefalte derfor rådmannen både rammesaken og forslag til 
Strategidokument for 2018-2021 at det snarest innføres en handlingsregel som demper 
gjeldsveksten. 

Som vanlig knyttes det usikkerhet til renteutviklingen, spesielt med tanke på at renten på lange 
amerikanske statsobligasjoner og LIBOR har økt ytterligere ved inngangen til 2018. Det er derfor en 
risiko for at dette også vil trekke norske renter oppover og dermed kommunens rentekostnader, 
men rådmannen følger utviklingen. 

Primæroppgavefondet (POF) hadde igjen en svært god utvikling i 2017 med en bokført avkastning 
på over 52 mill kr mot 33 mill kr i 2016. Da det fra 2017 ikke lenger blir budsjettert med inntekter 
fra POF så representerer hele avkastningen merinntekter for året. Dette bidro til at kommunen 
leverte et positivt netto driftsresultat i 2017. Ved inngangen til et nytt år er det som alltid knyttet 
usikkerhet til avkastningen på fondet. I 2018 er denne usikkerheten høyere enn på lenge grunnet 
mulige renteøkninger og ytterligere innstramminger i pengepolitikken fra sentralbanker, spesielt fra 
den amerikanske sentralbanken. Den høye avkastningen fondet har levert spesielt de siste årene 
bør derfor ikke forventes å fortsette på samme nivå. 
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Overføring til kirkelige fellesråd 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
18-Overføring til kirkelige fellesråd 27 462 27 462 0 100,0 % 

Sum 27 462 27 462 0 100,0 % 
 
 

Det er ikke avvik, overføring til Larvik kirkelige fellesråd er gjennomført i henhold til vedtak. 
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Overføringer til andre etter vedtak/avtale 

 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
19-Overføringer til andre etter 
vedtak/avtale 

14 012 12 777 1 234 91,2 % 

Sum 14 012 12 777 1 234 91,2 % 
 
 

Regnskapet viser et mindreforbruk på om lag 0,8 mill kr. 

Dette på grunn av noe variabelt aktivitetsnivå for ulike prosjekter som kommunen overfører midler 
til/støtter i 2017. 
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Helse og omsorg 
Består av: 

 Virksomhet for funksjonshemmede 

 Arbeid og Aktivitet 

 Sykehjem 

 Psykisk helse og avhengighet 

 Larvik helsehus 

 Hjemmetjenester 

 Fellesfunksjoner 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
31-Virksomhet for funksjonshemmede 132 773 131 247 1 526 98,9 % 
32-Arbeid og aktivitet 47 274 49 306 -2 032 104,3 % 
33-Sykehjem 215 205 223 542 -8 336 103,9 % 
34-Psykisk helse og avhengighet 59 412 54 506 4 906 91,7 % 
35-Larvik helsehus 85 520 87 773 -2 253 102,6 % 
36-Hjemmetjenester 191 744 205 580 -13 836 107,2 % 
37-Fellesfunksjoner 120 249 118 482 1 766 98,5 % 

Sum 852 178 870 437 -18 259 102,1 % 

 
Tallene i tabellen over viser fordelt til de enkelte virksomheter fratrukket Sentrale utgifter og 
inntekter som ligger i budsjettskjema 1A. 
Tabellen under viser hva netto ramme er basert på totaløkonomien på virksomhetene. 
PÅ dette tjenesteområdet er tallene like. 
 
Virksomheter i tjenesteområdet Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i % 
31 Virksomhet for funksjonshemmede 132 773 131 247 1 526 98,9 
32Arbeid og aktivitet 47 274 49 306 -2 032 104,3 
33 Sykehjem 215 205 223 542 -8 336 103,9 
34 Psykisk helse og avhengighet 59 412 54 506 4 906 91,7 
35 Larvik helsehus 85 520 87 773 -2 253 102,6 
36 Hjemmetjenester 191 744 205 580 -13 836 107,2 
37 Fellesfunksjoner HO 120 249 118 482 1 766 98,5 
Sum Helse og omsorg 852 178 870 437 -18 259 102,1 

 

Økonomikommentar: 
 

Årsresultatet viser et merforbruk for Helse og omsorg i 2017 på 18,3 mill.kr. 

Årsaken til merforbruket kan hovedsaklig oppsummeres i følgende elementer: 

 Merforbruk i hjemmetjenesten på 13.8 millioner 

 Merforbruk i sykehjem med 8.3 millioner 

 Nye ressurskrevende brukere som er etablert i private tiltak i løpet av året 

 Merforbruk betaling for utskrivingsklare pasienter til sykehuset i Vestfold tilsvarende 2.382 
millioner i forhold til regulert budsjett på 3.089 millioner. 

Merforbruket i hjemmetjenesten og sykehjemmet skyldes høy aktivitet, flere bruker og brukere 
med økt behov for tjenester. Utfordringen ligger i et for høyt aktivitetsnivå i forhold til 
budsjettrammene. Det kan også bemerkes at utfordringene med alarmanlegget på sykehjemmene 
har også påvirket merforbruket i sykehjemmene. Virksomhetene for funksjonshemmede og psykisk 
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helse og avhengighet leverer mindreforbruk og bidrar positivt til balansen for tjenesteområde 
helse- og omsorg. Se forøvrig kommentarer under de ulike virksomhetsområdene. 
Kommunalområdet vil i 2018 gjennomføre økonomiske analyser og tiltak som kan bidra til bedre 
resultat for tjenesteområdet. 

Status målsettinger 
 
Målsetting Status måloppnåelse 
Barn og unges behov fanges opp og 
møtes med forebyggende arbeid og 
gode tjenester: 

Mål: Barn og unge er et satsingsområde i helse og omsorgsplanen. God veiledning 
og avlastning til familier med omsorgsoppgaver er sentralt både 
for  tjenestekontoret og virksomhet funksjonshemmede. Ungdom med 
rusproblemer må fanges opp tidlig og få tiltak og hjelp. Ruskontakter er et viktig 
virkemiddel. Ungdom som faller ut av den ordinære skolegang/arbeidsliv skal få 
meningsfulle aktiviteter/arbeid. Barn og unge som er pårørende må sikres 
oppfølging og hjelp. 

I 2017 fikk virksomhet funksjonshemmede prosjektmidler fra Fylkesmannen til å 
etablere 1 årsverk inn mot tjenester til barn og unge. I 2018 er dette tilført fra 
statsbudsjettet, det ble etablert et oppfølgingsteam bestående av to medarbeidere 
dedikert til lavterskeltiltak barn og unge. Teamet arbeider opp mot vedtak i 
enkeltsaker og veileder familier som har barn med særskilte behov. Videre arbeider 
teamet på lavterskeltilbud uten vedtak for å fange opp barn og unge som står i 
faresonen for å utvikle utfordringer opp mot rus og psykiatri. Teamet har i 2017  en 
portefølje på 40 enkeltsaker, og går over i fast drift fra 2018 som del av vår 
tiltakskjede mot målgruppen. 

Pårørendesenteret har ledet arbeidet «Barn som pårørende» et sektor og 
virksomhetovergripende arbeid for å sikre at barn som er pårørende fanges opp og 
får tilbud om informasjon og veiledning knyttet til utfordringen til den de er 
pårørende til. 

Bærekraftige tjenester – omsorg og 
bolig; 

Mål: Boligbehov imøtekommes for de som ikke selv kan skaffe bolig. Boligene skal 
ha en minstestandard og god geografisk spredning. Personer som trenger økt 
kompetanse i dagliglivets oppgaver får god opplæring og veiledning. 

Boligbehov er ikke imøtekommet for alle som ikke klarer å skaffe seg bolig selv, 
grunnet mangel på egnede boliger. Boligene som leies ut har minstestandard og god 
geografisk spredning. Det blir gitt boveiledning både til enkeltpersoner og grupper. 
Boligsosialt tilskudd ble i 2017 brukt til innredning av lokaler der det kan gis 
veiledning for flere av gangen. 

Mål: Omsorgsplanen vil legge føringer for kommunens fremtidige omsorgsboliger. 
Larvik kommunestyre vil i 2017 ta stilling til en utredning om et Vestfoldtiltak for 
mennesker med demens etter et landsbykonsept fra Nederland. 

Larvik kommunestyre vedtok i 2017 at Larvik ikke skulle være med videre på utvikling 
videre av landsbykonseptet. Det ble vedtatt å utrede 48 nye sykehjemsplasser. 

Forsterket forebyggende innsats: Mål: Helse og omsorgstjenesten bidrar til forebygging av sykdom, økt livsglede og 
mestring. Innbyggerne opplever mest mulig mestring og livskvalitet og behovet for 
bistand i dagliglivet utsettes eller reduseres. Utjevne sosiale ulikheter i helse. 

Det er etablert system for jobbing med livsglede ved alle kommunens sykehjem. 
Livsgledekoordinator er ansatt og personale er opplært for å jobbe med livsglede på 
alle sykehjem. 

Arbeidet rundt hverdagsmestring fortsetter i virksomhetene i Helse og Omsorg. 

Frisklivssentralen har i 2017 gitt tilbud om: 

 Frisklivsresept à12 uker med henblikk på å endre levevaner og mestre 
sykdom. Resepten innebærer samtaler, veiledning og oppfølging i 
perioden. Tilbud om å delta i forskjellige aktiviteter (gå- gruppe i 
Bøkeskogen, spinning og styrketrening) og tilbud om undervisning/kurser. 
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Målsetting Status måloppnåelse 

 Lavterskel «gå-trim for alle» to ganger pr uke i Bøkeskogen og en gang pr 
uke i Stavern, med enkle styrkeøvelser – og balanseøvelser undervis som 
fallforebyggende tiltak. 

 Kostveiledning basert på «Bra mat kurs» utviklet av Helsedirektoratet. I 
tillegg til kurs over fem ganger har det vært tilbud om korte undervisninger 
om kost og ernæring til alle Frisklivs og mestrings deltakere. 
Undervisningen har vært etterspurt og holdt for deltakere ved NAVs 
introduksjonsprogram for flyktninger samt for beboere ved 
integreringsmottak. 

 Det er etablert interkommunalt samarbeid med Sandefjord kommune om 
Livsstyrketrening. På denne måten tilbys dette kurset både på dag og 
ettermiddagstid 

 Frisklivsentralen deltar med ressurser i prosjektet «Nærmiljø og 
lokalsamfunn som fremmer folkehelse» 

 Friskliv og mestring har markedsført sine tilbud via Larvik kommunes inter- 
og intranettsider, egen Facebookside for Frisklivssentralen samt i 
lokalpresse 

 Frisklivssentralen har informert om sitt tilbud til samarbeidsparter i Helse 
og Omsorg, ansatte i Nav, kommunens fastleger og kommunens 
servicekontor. 

Lærings og mestringssenteret har hatt følgende tilbud: 

 Ved Kysthospitalet har det blitt gitt tilbud om bassenggruppetrening til 
personer med muskel og skjelettplager. 

 Brukerpanel som møtes én gang pr måned. Brukerpanelet består av 
representanter for ulike brukerorganisasjoner. 

 Brukerorganisasjoner i samarbeid med Friskliv og mestring har arrangert 
felle inspirasjonsforedrag med Cato Zahl Pedersen for alle innbyggere i 
Larvik kommune. 

Frivillige, pårørende, familie og 
lokalmiljø som ressurs; 

Mål: Larvik skal videreutvikle og samkjøre pårørende tilbudene i kommunen. 
Frivillige i tjenestene skal få nødvendig opplæring og det legges til rette for 
frivillighet i alle tjenester. Samarbeidet med frivillighetssentralen systematiseres 
og styrkes. 

Pårørendesenteret: 

 Arrangerer pårørendecafe en gang pr måneden, og pårørendekurs, i 
Frivilligsentralens lokaler. 

 Det har blitt gitt tilbud om individuelle veiledning til pårørende i Larvik og 
Lardal.  

 Det har blitt organisert gruppeveildening til ansatte i flere sykehjem, 
hjemmetjenesten og ved virksomhet Funksjonshemmede 

 Pårørendesenteret har informert om sitt arbeid internt til 
samarbeidsparter i Helse og Omsorg, ansatte i NAV, kommunens fastleger 
og kommunes servicekontor. 

 Pårørendesenteret har markedsført sitt tilbud via lokalpresse, kommunens 
inter- og intranettside og egen facebookside 

 Pårørendesenteret har i 2017 ledet arbeidsgruppe «Barn som pårørende» 
et sektor og virksomhetsovergripende arbeid for å sikre at barn som er 
pårørende fangs og får tilbud om informasjon og veiledning knyttet til 
utfordringen til den de er pårørende til. Det er etablert rutinger knyttet til 
dette arbeidet som har blitt vedtatt i kommunalsjefens ledergruppe. 

Villa Kveldssol med lavterskeltilbud for demente jobber systematisk med veiledning 
og oppfølging av pårørende. Det gjennomføres pårørendeskole. 

Det er mye aktivitet fra frivillige og pårørende på kommunens sykehjem og 
nærmiljøsenter (eldresenter). 

Innbyggere opplever livsglede og 
mestring i alle livsfaser.  

Mål: Tilbudet om hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering skal utvikles og 
styrkes. Ansattes kompetanse på dette området skal økes blandt annet gjennom 
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Målsetting Status måloppnåelse 
Hverdagsmestring og fokus på «Hva 
er viktig for deg?» skal prege helse 
og omsorgstjenestens møte med 
alle brukere, pasienter og 
pårørende;  

opplæring i motiverende samtale ved bruk av spillteknologi. 

Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er innført som henholdsvis 
vedtakstjeneste og som verdigrunnlag for våre tjenester. 

Hverdagsrehabilitering gjennomføres i økt omfang, og vi ser at dette utsetter 
og/eller reduserer tjenestebehov i kortere eller lengre tid for mange av pasientene 
som gjennomfører dette 

Pasientens egne ressurser og mål for egen helse og liv, settes som fokusområder 
hvor man rehabiliterer pasientene til størst mulig grad selvhjulpenhet og styring av 
eget liv. 

Arbeidet fortsetter med opplæring av alle ansatte i tjenesteområdene. 

Larvik kommune har vært deltakende i utviklingen av spillteknologi for motiverende 
intervju. Dette for å gi økt kompetanse og trening slik at man styrker brukerens egen 
motivasjon. Utviklingen er gjort i samarbeid med ledende fagmiljø på feltet. 

Samhandlingsreformen. Mål: Kommunen fortsetter det gode samarbeidet med Sykehuset i Vestfold 
gjennomgå prosjektet "Samarbeid om økt kvalitet (SØK)" med et særlig fokus på 
overføring fra sykehus til kommunen, helseovervåking i hjemmet og 
samhandlingsforløp innen psykisk helse og rus. I 2017 innføres krav om 
øyeblikkelig hjelp tilbud for mennesker med psykiske lidelser. Det blir viktig 
å  legge et godt samhandlingsforløp for utskrivingsklare pasienter med psykiske 
helseplager og avhengighetsproblemer. Planen for reduksjon av overliggerdøgn 
følges opp og resultatene fremlegges for politisk behandling. 

 Frisk Larvik som en del av SØK ble integrert i Friskliv og mestring som nå er 
base for oppfølging av personer som er sykmeldt grunnet muskel og 
skjelettplager og/eller lettere psykiske plager. Dette er et tett samarbeid 
med SIV, IFokus, NAV Larvik, NAV arbeidslivssenter og Friskliv og mestring. 
Det er samlet dokumentasjon knyttet til alle deltakere og prosjektet skal 
evalueres både i forhold til status for deltakere, men også for å belyse 
samarbeidsformen. 

 Kompetanseoverføring i forhold til pasienter med ervervede hjerneskader 
kognitiv svikt. Det er utarbeidet retningslinjer for overføringsmøter mellom 
Sykehuset i Vestfold klinikk FMR og Larvik kommune.  Det er kun en liten 
andel av disse pasientene som skrives direkte ut fra Sykehuset i Vestfold 
klinikk FMR til hjemmebaserte tjenester. Presteløkka rehabiliteringssenter 
sees som det viktigste møtet- og overføringspunktet mellom institusjon og 
brukers hjem. 

 Tjenester til LAR-pasienter og eldre rusavhengige. Prosjektet har:  
o Etablert nytt utleveringssted for Lar-bruker i Larvik sykehus i regi 

av spesialisthelsetjenesten 
o Overført pasienter fra kommunal utlevering til utlevering 

organiser av LAR Vestfold 
o Etablert og formalisert samarbeid med ansatte i lokal 

utleveringssted og kommunalt ansatte i oppfølgingen av LAR 
pasienter 

Målet om halvering av overliggerdøgn er ikke nådd i perioden. Overliggerdøgnene 
skyldes primært utfordringer tilknyttet kapasitet til å ta i mot pasienter med behov 
for døgnopphold i institusjon ved utskrivning. Samtidig som antallet pasienter med 
behov for kommunale tjenester ved utskrivning er økende, erfares det at pasientene 
skrives ut tidlig i forløpet og ofte har sammensatte behov. Behovet for døgnopphold 
ved utskrivning fra sykehus er varierende. 
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Status investeringer 

 
Beløp i 1000 

 Totalbudsjett Årets 
budsjett 

     

 Vedtatt Påløpt Avvik Ferdig 
år 

Estimert 
ferdig 

Fram 
drift 

Risiko Status vurdering 

Intern 
låneordning 

611 2 438 -1 417 2020 4K-2020   Lav 
risiko 

Internlån til investeringer gis innenfor 
vedtatt ramme og innenfor vedtatte 
retningslinjer. I 2017 er det gitt 7 
internlån til ulike kjøretøy, alle innenfor 
Helse og omsorg. 

Kjøp/salg av bil 1 000 185 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Eiendom hadde to varebiler hvor leasing 
kontrakten gikk ut i 2017. Virksomhet 
Psykisk helse og avhengighet hadde et 
mindre forbruk i 2017, og valgte derfor å 
kjøpe bilene 
Buss til Dagsenter Bøkeskogen ble bestilt 
høsten 2017. På grunn av lang 
leveringstid ble bussen først levert uke 9 
2018. Avsatt investeringsmidler overført 
til 2018. 

Legevakten, lyd-
logg til nødnettet 

150 0 0 2017 Ferdig Ferdig    

Ny 
omsorgsteknologi 

21 500 3 984 -4 000 2020 4K-2020     Digitale trygghetsalarmer er tatt i bruk og 
det er plassert ut ca 400 digitale 
trygghetsalarmer i Larvik Kommune. 
Røykvarslere som er koblet til 
trygghetsalarm og varsler direkte til 
brannvesenet. GPS/Lokaliseringsteknologi 
er i drift både på institusjon og hos 
hjemmeboende. Ca 50 enheter er i daglig 
bruk. Mobile trygghetsalarmer med eller 
uten fallsensor og GPS tildeles ved behov 
til hjemmeboende brukere. Ca 50 enheter 
i daglig bruk. Mobile trygghetsalarmer 
ved Presteløkka 
rehabiliteringssenter  brukes fortsatt 
inntil et nytt varslingssystem er på plass 
ved Presteløkka. Trygghetsskapende 
varslingsteknologi (døralarmer, 
sengematter, fallsensor, 
bevegelsessensorer osv) er i daglig bruk. 
Elektronisk medisindosett Pilly.Alle 
avdelinger i operativ tjeneste har IPAD 
eller bærbar PC med pasientopplysninger 
og dokumentasjon til daglig bruk over 
hele kommunen. Dette letter og kvalitets 
sikrer nødvendig kvalitet. Ny TV-teknologi 
har vært nødvendig for brukere i 
institusjon. Løftestoler til alle avdelinger 
for bedre å kunne bistå brukere i løft fra 
gulv. Dette er en kvalitetsforbedring for 
bruker, og for å forebygge skader for 
ansatte. Tilrettelagt nettbrett (MEMAS) 
for personer med kognitiv svikt lånes ut til 
brukere i kommunen som ønsker å teste 
teknologien hjemme før de anskaffer det 
selv. Hukommelsesteamet og Villa 
Kveldsol har også MEMAS skjerm til 
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 Totalbudsjett Årets 
budsjett 

     

 Vedtatt Påløpt Avvik Ferdig 
år 

Estimert 
ferdig 

Fram 
drift 

Risiko Status vurdering 

visning. Elektroniske tavler for pasientflyt. 
Tavler er i bruk på korttidsplasser på 
Byskogen sykehjem og på Koordinerende 
enhet og tildeling. Tavlene brukes for 
digital samhandling, organisering og 
informasjonsflyt.       Velferdsteknologi 
som var planlagt iverksatt i 2017;Det er 
derfor søkt om overføring av ubrukte 
midler i 2017 til 2018. Responssenter. 
Kommunestyresak i mars 2018 
Helsehjelpen må sees i sammenheng med 
responssenter. Velferdsteknologiprosjekt 
Vestfold og Telemark er prosjekt der alle 
kommunene i de to fylkene deltar. 
Prosjektet er en del av 
Velferdsteknologiprogrammet, ledet av 
Helsedirektoratet, Direktoratet for e 
Helse og KS. Anbud felles innkjøp våren 
2018.   

Sum 23 261 6 607 -5 417      
 

 
 
Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,09 % 6,00 % 8,09 % 

 
Det er verdt å merke seg fraværstallene er i en positiv utvikling. Selv om 8% er høyt i forhold til en 
målsetting i IA bedrifter om 6% er tallene i andre kommuner for denne sektoren ofte enda høyere. 
Det er også grunn til å understreke at det arbeides systematisk med nærvær og oppfølging av 
sykemeldte i virksomhetsområdene. Det ser ut til at det gir resultater og at den positive utviklingen 
med nedgang i fravær fortsetter ved starten av  2018. 
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Virksomhet for funksjonshemmede 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
31-Virksomhet for 
funksjonshemmede 

132 773 131 247 1 526 98,9 % 

Sum 132 773 131 247 1 526 98,9 % 
 
 

Resultatet for 2017 viser et mindreforbruk på 1,5 mill kr. Mindreforbruket henger sammen med 
betydelig merinntekter på ressurskrevende brukere mot slutten av året. Virksomheten har 
gjennom 2017 rapportert på et merforbruk, og tiltak i forhold til dette har vært iverksatt. 
Virksomheten har iverksatt tiltak for å redusere bruk av overtid, og har over en toårs periode 
redusert overtidsbruk med kr 400.000. 
I 2017 ble det etablert tiltak til flere unge ressurskrevende brukere. I den sammenheng ble det 
kjøpt inn eksterne tjenester som har gitt økte kostnader på 1 mill kr. 

Det er verdt å merke seg at  i perioden 2016 til utgangen av 2017 har antall brukere i 
virksomhetsområde for funksjonshemmede økt fra 300 til 340. 

Status mål 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Botiltak med 
bemanning 

Brukere som venter på 
botiltak med 
bemanning reduseres. 
Tallene hentes fra 
Profil. 

Antall brukere 

 

30 29 Antall brukere som 
venter på bemannet 
bolig er redusert i 
henhold til 
målsettingen.  

Innsatsområde 2: 
Tidlig intervensjon 

Tidlig intervensjon i 
familier bidrar til økt 
mestring i familien og 
mindre behov for 
alternative tjenester 
inn mot barnet. 
Tallene hentes fra 
Profil. 

Antall familier 

 

12 25 Resultatet på 29 
familier gjenspeiler 
alle som har fått 
vedtak. I tillegg er 
det etablert lav-
terskeltilbud for 27 
brukere uten vedtak. 
Totalt antall brukere 
som har får tilbud i 
forhold til tidlig 
intervensjon er 56. 

Innsatsområde 3: 
Velferdsteknologi 

Velferdsteknologi tas i 
bruk enten i 
samhandling med 
andre tjenester eller 
som supplement for 
økt mestring og 
selvstendighet. Tallene 
hentes fra Profil. 

Antall brukere 
 

 

8 15 . 
 

Innsatsområde 4: 
Hverdagsmestring 

Kontinuerlig tjene-
steutvikling i enheten 
med fokus på kvalitet 
og effektiv ressurs-
utnyttelse, med særlig 
fokus på hverdags-
mestring. Tallene 
hentes fra Profil. 

Antall brukere med 
praktisk bistand. 

 

185 220 Virksomheten har i 
2017 økt antall 
brukere som trenger 
bistand i ulikt 
omfang på ca 18%. 
Dette må 
karakteriseres som 
en stor økning. 
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Virksomheten har fått prosjektmidler «Barn og Unge med sammensatte behov» på kr. 660.000 som 
er benyttet til et innsatsteam for målgruppen. Tiltaket er et lavterskeltilak som skal bidra til at 
kommunen kommer inn så tidlig som mulig og forebygge negativ utvikling. Tiltaket videreføres i 
2018. 

Status økonomiplantiltak 
Nye tiltak 
Beløp i 1000 

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

2017 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Status Risiko Statusbeskrivelse 

KST 280/16 Gyda - oppstart 2017 1 400 0 1 400 Ferdig   

Total 1 400 0 1 400    

 
Virksomhet funksjonshemmede har gjennom 2017 arbeidet med å etablere avdelingen. Det har 
imidlertid vært nødvendig å bruke tid på endringene fordi tiltaket bare er en del av et større 
endringsarbeid i Helse og Omsorg. Etablering av sykehjemsplasser for mennesker med 
utviklingshemming, innebærer at det blir ledige plasser i virksomhetens samlokaliserte boliger. 
Det har vært nødvendig å finne den mest hensiktsmessig brukersammensetningen i samlokaliserte 
boliger for å oppnå best mulig kvalitet i tjenesten og god ressursutnyttelse. 

Driftsutgiftene til det nye tiltaket er på tilsammen 4.8 millioner. Det er bevilget 2.8 millioner, de 
resterende 2.millioner er omfordelte ressurser fra resten av tjenesten.   
Avsatte midler i 2017 til formålet er benyttet ute i de avdelinger som har brukere tiltenkt ny 
sykehjemsavdeling. 
Avdelingen har oppstart januar 2018. 

 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,49 % 6,49 % 8,98 % 

 

Fravær: 
Virksomheten har et korttidsfravær på 2,49% og langtidsfravær på 6,49%. Totalfraværet er 8,98%. 
Fraværet er synkende. Sammenlignet med 2016-tall er det en reduksjon i totalfraværet på rett i 
overkant av 1 prosentpoeng. 

Sykefravær følges opp i tråd med rutiner i kommunen. 

Sykefraværet i Virksomheten er i stor grad relatert til brukerutfordringer og store 
arbeidsbelastninger knyttet opp mot marginale ressurser og ofte lite fagkompetanse. Registreringer 
(kompetansebaserte bemanningsplaner) viser at virksomheten fremdeles mangler flere årsverk 
både 1-årige og 3-årige helsepersonell, selv om status pr. 2017 er vesentlig bedre enn året før. 
Tiltak med bonusordning for arbeid på helg har hatt positiv effekt for virksomheten, likså tiltak i 
enkelte avdelinger med langvakter på helg. Tilretteleggingstilskudd og omplasseringer er i enkelte 
tilfeller benyttet.   
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Arbeid og aktivitet 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
32-Arbeid og aktivitet 47 274 49 306 -2 032 104,3 % 

Sum 47 274 49 306 -2 032 104,3 % 
 
 

Virksomheten hadde et merforbruk på 2,0 mill. kr. i 2017. 

Dette har flere årsaker: 

Netto økning av antall brukere var på totalt 17 personer. Blant disse er det mange som har behov 
for omfattende tjenester. Syv av de nye brukerne kom fra videregående skole i august og fire av 
disse hadde en- til en bemanning i utdanningssituasjonen. Ved Arbeid og aktivitet er de fleste av 
tilbudene gitt i gruppe. Virksomheten måtte bruke høsten for å venne de ulike brukerne til en noe 
lavere bemanning inn mot den enkelte. Dette medførte at det ble brukt ekstra bemanning høst 
2017. Dette hadde en kostnad på ca 350 000 kroner   

Mange av de unge nye søkerne bor i foreldrehjemmet-noe som gjør at de ikke når terskelverdien i 
forhold til ressurskrevende tjenester. Dette gjør at virksomheten må ta alle kostnader i forhold til 
det tilbudet som gis. 

Refusjon ressurskrevende tjenester for virksomheten ble noe mindre enn forventet ved inngangen 
til 2017.  

Virksomhetens resultat er sårbart i forhold til hvilken omsetning den klarer å oppnå. Mange av 
tjenestene og produktene som leveres er sesongbetonte, og det kan veksle i forhold til hvor mye 
som selges/leveres. Ved Grafisk avdeling var det en inntektssvikt på ca 300 000 kroner. Det er 
startet en omlegging av avdelingen som vil gi et større fokus på egenutviklede og egenproduserte 
varer. 

Ved Nærmiljøsentrene var det behov for en utskifting/oppgradering av utstyr. Kostnadene til dette 
var på ca 300 000 kroner 

Inn på Tunet (Grønn omsorg) for mennesker med psykiske helseutfordringer er et svært godt og 
attraktivt tilbud. Det var nødvendig med noe ekstra-bemanning i perioder pga brukere med 
spesielle behov. Dette ga et merforbruk på ca 100 000 kroner. 

På grunn av kommunesammenslåing ble regningsutsendelser avsluttet tidligere enn vanlig. Ca 400 
000 kroner som gjelder 2017 er inntektsført 2018.  

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 2017 Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Etablere flere arbeids og 
aktivitetsplasser  

Øke antall 
personer med 
arbeids og 
aktivitetstilbud i 
privat 
næringsliv/offentlig 

Telle antall personer. 
Internstatistikk. 

 

7 7 Det er stabilt i 
forhold til hvor 
mange som har 
arbeid i andre 
bedrifter utenfor 
virksomheten.  
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Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 2017 Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

aktører 

Innsatsområde 2: 
Etablere 
arbeids/aktivitetsplasser  
til unge med 
rusutfordringer 

Etablere tilbud for 
unge som er i fare 
for å etablere et 
varig rusmisbruk. 
Larvik har minst 25 
som trenger 
tilbudet pr 2015. 

Telle antall personer 
som benytter et slikt 
aktivitetstilbud 

 

25 6 Det ble i samarbeid 
med Nav, 
brukerorganisasjonen 
A-larm , Virksomhet 
psykisk helse og 
avhengighet samt 
Arbeid og Aktivitet 
startet et prosjekt 
med hensikt å 
redusere tiden 
mellom ferdig 
behandling og tiltak. 
På grunn av sen 
oppstart ble dette 
tilbudet gitt til 
6 personer. 

Innsatsområde 3: 
Etablere nærmiljøsentre  

Ansette ungdom 
fra videregående 
skole som gir 
tjenester på 
eldresentre i 
helgene 

Telle antall unge 
ansatt på 
eldresentre. 
Personalstatistikk.  

4 5 . 
 

Innsatsområde 4: 
Kompetanseheving 

Utvide 
kompetansen blant 
brukerne av 
tjenesten slik at de 
i størst mulig grad 
kan arbeide/leve 
mest mulig 
selvstendig. Måles i 
prosent av brukere 
som kan utføre 
enkeltoppdrag på 
egenhånd. 

Spørsmål 
innarbeides i 
brukerundersøkelsen 
om selvmestring fra 
2017. Lokal 
brukerundersøkelse 
utarbeidet i 
samarbeid med 
virksomhet for 
funksjonshemmede. 

  

Grunnlags- 
måling 

Gjennomført .Brukerundersøkelse 
har blitt 
gjennomført.  
 

 
Transport nærmiljøsentre er igangsatt med en bil i 2017. Frivilligsentralen står for organisering, 
logistikk og utførelse av transportoppdragene. 

Huset har fått tilbakeført planlagt reduksjon og driften er oppe på nødvendig nivå i forhold til 
etterspørsel og bruk. 

 
Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,01 % 4,92 % 6,93 % 

 

Sykefraværet har hatt fokus gjennom hele 2017. Det ble etablert et samarbeid mellom Nav 
arbeidslivssenter, hovedverneombud, Virksomheten og HR avdelingen for å se på fraværet spesielt 
ved to avdelinger. Dette ga gode resultater og sykefraværet ble redusert og stabilisert. 

Tiltakene i forhold til nærværsarbeid virket godt.  
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Sykehjem 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
33-Sykehjem 215 205 223 542 -8 336 103,9 % 

Sum 215 205 223 542 -8 336 103,9 % 
 
 

Virksomhet Sykehjem fikk i 2017 et merforbruk på 8,3 mill. kr. hvorav 5,1 mill. kr. på lønn 
og 2,8 mill. kr. på drift.  

Det har vært et gjennomsnitt på 6 pasienter i overbelegg på generelle sykehjemsplasser i 2017. 
Hovedtyngden av dette har påløpt etter sommeren. 

Det er nødvendig å ta imot pasienter fra hjemmet med akuttbehov - hvor det ikke lenger er 
forsvarlig å ivareta pasienten med hjemmetjenester og fra spesialiserte avdelinger på Byskogen - 
for å fristille plasser der og dermed begrense overliggerdøgn ved Sykehuset i 
Vestfold. Virksomheten jobber systematisk og helhetlig for å møte behovet for institusjonsplass. 

Det ble i 2017 tatt imot flere pasienter fra hjemmet med akuttbehov. Dette er pasienter med behov 
av ekstra tett oppfølging i institusjon, og utløser ekstra ressurser, for å sikre pasienten selv, 
medpasienter og ansatte. Faglig forsvarlige tjenester, spesielt knyttet til pasienter med 
demenssykdom, er en stor utfordring, det er her virksomheten samlet sett har de største 
utfordringene knyttet til merforbruk lønn. 

Driften av sykehjemmene har et stort merforbruk i forhold til budsjett. Nødvendige 
vedlikeholdstiltak ved flere sykehjem er gjennomført som utskiftning av ødelagte møbler, mottak 
av endrede tv-signaler til sykehjem. Det vil også i 2018 være behov for ytterligere investeringer i 
boligmassen. Reparasjon av sykesignalanlegg på sykehjemmene har vært nødvendig for sikring 
av forsvarlig drift. 

På grunn av flytting av avdeling fra Byskogen til Yttersølia og Dagsenter fra Byskogen til Tjølling har 
det påkommet uforutsette driftsutgifter i flytteprosessen.  

Inntektene ligger noe under budsjett for året. Det er en trend at korttidsplasser i økende grad 
disponeres til avlastningsopphold, som er uten egenbetaling.  

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Samhandlingsreformen 

Sikre en faglig god 
og etterprøvbar 
tjeneste til 
pasientene gjennom 
etablering av 
konkrete 
kvalitetsmål for 
tjenesten 

Antall årsverk i 
pasientrettede 
tjenester med fag- og 
høyskoleutdanning, 
%-vis økning. Ny 
måling fra 2017. 

 

10,0 
% 

 Larvik kommune har en 
økning av antall ansatte med 
fagutdanning fra 
videregående skole og 
høyskole fra 76,4% i 2015 til 
78,7% i 2016. Larvik 
kommune utdannet 21 
helsefagarbeidere i 
bedriftsintern utdanning 
(TOPP) i 2017. Larvik 
kommune har en høy andel 
faglært sammenlignet med 
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Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

de andre 
sammenligningskommunene. 
Larvik kommune har en aktiv 
rolle i forhold til å ta imot 
studenter og elever, dette er 
viktig i forhold til kvalitet og 
rekruttering. 

 Øke antall  plasser i 
differensierte 
dagtilbud for eldre 
og personer med 
demens. 
Lavterskeltilbud Villa 
Kveldsol iberegnet. 

Antall differensierte 
plasser hentes fra 
Profil og 
avdelingsstatestikk. 
Tallene er samlet 
dagtilbud pr. uke. 

 

350 350 Mål for 2017 er oppnådd ved 
antall dagtilbud er økt.  
 

Innsatsområde 2: Økt 
fokus og konkret 
satsning på 
pårørendesamarbeid. 

Systematisk 
gjennomføring av 
brukerundersøkelser 
i sykehjem hvert 
annet år.  

Gjennomføring av 
brukerundersøkelser 
i sykehjem hvert 
annet år. 
Rapporteres i 
tekstformat i 
standardisert analyse 
av resultat 
brukerundersøkelsen. 

  

Ja Ja Svarprosent forenklet 
besvarelse 81% 
 

Innsatsområde 3: 
Enhetlig pasientforløp 

Kvalitet i tjenesten. 
Sikre en faglig god 
og etterprøvbar 
tjeneste gjennom 
etablering av 
konkrete 
kvalitetsmål for 
tjenesten. 

Andel plasser i 
enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner 

 

100  For virksomhet Sykehjem har 
det vært pasienter på 
overbelegg gjennom hele 
året. Gjennomsnittlig 6 
plasser i 2017. Enkelte 
pasienter har derfor ligget på 
dobbeltrom i perioder, samt 
at alternative romløsninger 
har vært benyttet. 

 
 

 
Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,27 % 6,71 % 8,97 % 

 
Sykefraværet i virksomheten er stabilt når det gjelder korttidsfravær, mens det ses en nedgang i 
sykefravær knyttet til langtidsfraværet. Sykefraværet følges tett opp med tiltak som fremmer 
arbeidsrelatert tilknytning. Det er i liten grad registrert direkte arbeidsrelatert sykefravær. 
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Psykisk helse og avhengighet 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
34-Psykisk helse og avhengighet 59 412 54 506 4 906 91,7 % 

Sum 59 412 54 506 4 906 91,7 % 
 
 

Årsresultatet viser et mindreforbruk på 4,9 mill kr. 

Det positive resultatet skyldes tildelt tilskudd fra Fylkesmannen, en større oppjustering av 
refusjoninntekter på ressurskrevende tjenester i desember 2017 og at oppstart av det 
nye botiltaket i Storgata (tidligere Dronningensgate) ble noe utsatt, og de første beboerne flyttet 
inn september 2017. 

I 2017 fikk virksomheten tildelt tilskudd fra Fylkesmannen på kr 1 584 000 til kommunalt 
rusarbeid for videreføring av stillinger. Dette var midler som virksomheten ikke kunne forutse ved 
fastsettelse av årets budsjett. Tilskuddsmidlene avkortes i 2018. 

Flyttingen av avd. D Yttersølia til Byskogen ble gjennomført 1.november 2017. For at flyttingen 
skulle være mulig måtte avd. D flytte midlertidig til avd. Gyda på Furuheim fra midten av juni til 
innflytting på Byskogen. Ved flytting av avd. D til Byskogen har avdelingen gått fra 12 plasser til 18 
plasser og det har krevd en økning av ressurser. Driftsutgiftene på årsbasis er på 1,9 mill kr. mer og 
disse var ikke budsjettert med for 2017. 
Virksomheten prioriterte derfor å bruke penger som var avsatt til drift av ny bolig på Dolven 
(planlagt ferdigstilt 2019) for personer med behov for ressurskrevende tjenester for å få 
gjennomført flyttingen av avd. D og sikre en forsvarlig drift av 18 plasser. For 2018/2019 er denne 
problemstillingen ikke avklart og det jobbes aktivt med tiltak for å drifte tiltaket på Dolven fra 2019. 

Innenfor virksomheten er det avdelingene med heldøgns omsorg og ressurskrevende tjenester som 
utfordrer budsjettbalansen mest. 

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Hverdagsmestring  

Ambulerende tjenester 
jobber i turnus på kveld 
og helg i nært 
samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten.  

Antall personer med 
behov for heldøgns 
bemanning reduseres. 
Tallgrunnlaget hentes fra 
søkerlisten på bemannet 
bolig og Profil. 

  

20 %  67 % Antall personer på 
søkerlisten til 
heldøgnsbemannet 
bolig er 2 personer. 

Innsatsområde 2: 
Tidlig intervensjon 
psykisk helse  

Virksomheten gir tilbud 
om lavterskel  
helsetilbud individuelt 
og i gruppe til personer 
med depresjoner, angst 
og lette traumelidelser.  

Øke antall personer som 
får tilbud om korttids 
kognitiv terapi. 
Tallgrunnlaget hentes fra 
Profil.  

  

50 %  246% I 2017 har 
virksomheten 
mottat 234 
henvendelser til 
Mestringsteamet 
om korttids kognitiv 
terapi. Av disse har 
194 fått tilbud om 
behandling fra 
Mestringsteamet. 
Den resterende 
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Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 
gruppen har enten 
blitt overført til 
ambulerende 
tjenester, blitt 
anbefalt oppfølging 
annet sted eller 
avsluttet av ulike 
grunner. 
I tillegg har det vært 
avholdt 2 KIB kurs 
(kurs i belastninger) 
og 1 KID kurs(kurs i 
depresjonsmestring) 

Innsatsområde 3: 
Tidlig intervensjon rus  

Forebygge utvikling av 
rusmiddelproblemer 
hos ungdom og unge 
voksne ved å tilby dem 
ruskontrakt i samarbeid 
med politiet.  

90 % av alle 
ungdommene på 
ruskontrakt fullfører i 
henhold til kontrakten.  
Tallgrunnlaget hentes fra 
Profil. 

 

90,0 % 73,0 % I 2017 er det 8 
ungdommer som 
har fullført 
ruskontrakten og 3 
ungdommer med 
brudd. 

 
Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,21 % 7,72 % 9,94 % 

 
Sykefraværet for året 2017 viser en positiv nedgang både korttid og langtid sammenlignet med 
2016. Noe av langtidsfraværet skyldes planlagte operasjoner. Noe av langtidsfraværet har vart over 
lengre tid, som det nå er en avklaringsprosess rundt. 

I desember hadde virksomheten en økning på sykefraværet i ambulerende tjenester som var 
jobbrelatert og knyttet til stress. Det kan skyldes flere tildelte saker per ansatt og/eller flere 
krevende saker. 

Virksomheten jobber videre med å øke nærværet med bruk av tiltakene virksomheten har fokusert 
på i 2017 ref. tidligere rapporteringer. 

I 2017 har virksomheten satt inn kompetansemobiliserende, psykososiale og organisatoriske tiltak i 
avdelingen som: 

 Alle avdelingene får fast veiledning av psykolog 

 Internundervisning 

 Tatt i bruk «Jeg gjør forskjellen» i regi av Ifokus  

 Tatt i bruk GAT analyse som gir oversikt over mønstre og sammenhenger i sykefraværet 

 Tett oppfølging av avd.leder ved langtidsfravær og aktiv bruk av HR 

Parallelt med dette arbeidet vil virksomheten fra 2018 gå i gang med arbeidet med å se på 
organisering, tjenesteinnhold og ressursbehov for ambulerende tjenester. 

 



25/18 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 - 18/00080-2 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 : Årsrapport 2017_Larvik kommune

Årsrapport-2017 
 

Side 80 av 146 

Larvik helsehus 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
35-Larvik helsehus 85 520 87 773 -2 253 102,6 % 

Sum 85 520 87 773 -2 253 102,6 % 
 
 

Larvik Helsehus  
Virksomheten som helhet har et merforbruk på 2,3 mill kr. 
 
Presteløkka rehabiliteringssenter:  
Presteløkka rehabiliteringssenter hadde et merforbruk på 0,3 mill kr. 
Avdelingen har et høyt tempo og mange kompliserte pasientforløp. 60 % av pasientene kommer fra 
sykehuset eller via avklaringsavdelingen på Byskogen. 
 
Spesialiserte sykehjemsplasser, Byskogen:  
Merforbruket ble 1,5 mill kr. Dette har sin årsak i merforbruk lønn og sviktende inntekt. 
Pasienter med behov for 1:1 oppfølging er hovedårsaken til merforbruket.  
 

Legevakt og andre legetjenester 
Merforbruk 2017 ble på 0,5 mill kr. 
Legevakt har et merforbruk på lønn. Dette for å ivareta nødvendige tjenester. I tillegg har det vært 
lavere inntekter fra Helfo enn budsjettert bl.a. med bakgrunn i vakante faste stillinger.Videre har 
det vært økte pålagte kostnader ved drift av Helsenett/nødnett. 
På øvrige legetjenester er det noe mindreforbruk. Dette på grunn av vakante stillinger og 
sykefravær der det ikke har vært leid inn vikar. Dette er med på å saldere merforbruket. 

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Videreutvikle 
kompetanse om riktig 
bruk av KAD plasser og 
avklaringsplasser. 

Økt bruk av KAD-
plasser mot målgruppe 

Antall belagte plasser 

 

60,0 % 60,0 % Økt samhandling 
mellom kommunes 
fastleger, legevakt 
og Koordinerende 
enhet og tildeling, 
SIV akuttmottak og 
lege ved KAD-
avdeling om 
disponering av KAD-
tilbudet, har gitt en 
økt bruk av 
plassene, større 
sirkulasjon og 
hensiktsmessig bruk 
av plassene. 
Resultatet er i 
henhold til målet for 
2017. 

Innsatsområde 2: 
Presteløkka skal være 
et integrert ledd i 
kommunens 

Kompetanseheving 
innen rehabilitering 
for ansatte i 
omsorgstjenesten 

Antall gjennomførte 
internseminar 

 

2 0 Dette arbeidet har 
ikke hatt fokus i 
2017, på bakgrunn 
av lederskifte og 
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Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

rehabiliterings satsing. andre prioriteringer. 

 Kvalitetssikre 
gruppetilbudene på 
Presteløkka i forhold 
til opplevd fallrisiko 

Antall deltakere med 
opplevd redusert 
fallrisiko 

 

5,0 % 0,0 % Oppfølging av fall og 
og forebygging 
av fallrisiko,  var en 
del av et prosejkt 
rundt fall og 
fallforebygging i 
kommunen. 
Prosejektet ble 
utsatt, og det 
utarbeides interne 
prosedyrer inn mot 
fall og 
fallforebygging. 

 Lavterskeltilbudet 
"Trygghet og Trening" 
utnyttes.  

Utnyttelsesgrad i forhold 
til kapasitet. Siste måling 
er Gyda før flytting. 

 

100,0 
% 

94,4 % Trygghet og trening 
har hatt en høy 
dekningsgrad. 
 
Dette er et godt 
lavterskeltilbud, 
som benyttes for å 
utsette og 
forebygge behov for 
økte tjenester. 

 
 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,65 % 5,08 % 6,73 % 

 
Korttidsfravær 2017: 1,65% 

Langtidsfravær 2017: 5,08% 
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Hjemmetjenester 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
36-Hjemmetjenester 191 744 205 580 -13 836 107,2 % 

Sum 191 744 205 580 -13 836 107,2 % 
 
 

Virksomheten har ved årsavslutning et merforbruk på 13,8 mill. kr. 

Virksomheten er i en utfordrende situasjon når det gjelder å kunne ivareta lovpålagte tjenester 
innenfor budsjettrammen: 

 Økt antall brukere, 

 tidlig utskrivning fra sykehus, 

 faglig kompleksitet / multisyke pasienter 

 varierende forutsigbarhet i tjenestens oppgavetyngde 

Disse punktene er en utfordring for virksomheten som til enhver tid skal ivareta lovpålagte 
tjenester med personell, riktig kompetanse og med planlagt kvalitet. 

Virksomhetens merforbruk skyldes i hovedsak; 

 lønn gjennom overtid og ekstrainnleie av egne ansatte og fra vikarbyrå 

 kjøp av tjenester fra eksterne leverandører 

Dette for å ivareta brukerne med den nødvendige fagkompetansen. 

Virksomheten ivaretar et vidt spekter av tjenester inn mot den enkelte pasient. Pasienten skal 
oppleve trygghet og faglig gode tjenester. 

Virksomheten har etablert en organisasjonsstruktur som er gir grunnlag for fleksibilitet inn mot 
tjenesteoppgaver og ressursstyring, gjennom fordeling og forskyving av oppgavetyngde i avdeling, 
ringvis og virkspomhetsovergripende. Dette for å utnytte ressursene best mulig, og redusere 
ytterligere merforbruk. 

 Det gjøres en kontinuerlig vurdering av oppgaver, kvalitet og tidsbruk inn mot alle 
tjenestemotttakere. Virksomhetens hjemmetjenesteavdelinger har i gjennomsnitt direkte 
brukertid i 2017 på  55-57% etter faktisk brukte årsverk. Dette er høyt i forhold til tall fra 
KS, og viser dermed en effektiv ressursforvaltning. 

 Det er gjennomført en work-shop med ekstern konsulent for å gjennomgå status og øke 
kompetanse innen arbeidstidsplanlegging med fokus på heltidskultur; - 
døgnrytmeplan(arbeidsoppgaver), bemanningsplan(behov for ansatte inn mot oppgaver) 
og turnusplan. Gjennomgangen tydeliggjør utfordringer innenfor tildelte årsverksrammer 
inn mot tildelte lovpålagte oppgaver.  

 Det er iverksatt nye reviderte arbeidsplaner 23.10.17. Videre har vi søkt fagforbundene, og 
lagt plan for oppstart av en 1 årig pilot langvakter helg i 3 avdelinger med planlagt 
oppstart medio februar. Dette for å øke helgearbeidstid og imøtekomme ønsker om større 
stillinger/ heltidskultur. 
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 Det er utarbeidet prioriteringsnøkler for tjenesteyting i ergoterapi, fysioterapi og 
hjelpemiddel tjenesten. Dette for å sikre riktig prioritering til våre innbyggere. 

 Det jobbes med kompetansehevende tiltak på mange områder. 

 Det jobbes med nærværstiltak i alle avdelinger, og sykefraværet er redusert sammenlignet 
med samme periode 2016, men er nå økende. 

 Virksomheten har iverksatt tiltak i samarbeid med Frisk Larvik/ HMS/ NAV for ansatte med 
u- spesifikke muskel og skjelettplager med mål om reduksjon i fravær. Samtidig som det gis 
lederstøtte inn mot oppfølging av sykemeldte.  

 Det planlegges et prosjekt for gjennomgang av Tjenestebehov Natt Helse og omsorg - 
innenfor virksomhetene hjemmetjeneste, psykiske helse og avhengighet, 
funksjonshemmede og sykehjem - for å evaluere oppgaver og ressursbruk. Det er innhentes 
informasjon fra andre kommuner og arbeidsgruppen skal se på og foreslå tiltak som kan gi 
redusert bemanning / ressursbruk på natt.  

 



25/18 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 - 18/00080-2 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 : Årsrapport 2017_Larvik kommune

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Videreutvikle en 
organisasjonsstruktur 
som ivaretar de 
tjenester våre 
innbyggere har 
vedtak på 

Tjenesten gjennomføres i 
tråd med vedtak om 
tjenestens omfang, fattet 
av tjenestekontor, og 
kontinuerlig justert iht 
pasientens reelle behov. 
 

Differansen mellom 
vedtakstid (tjenestens 
direkte pasientrettede 
tidsbruk) og utført tid ( 
oppdraget tidsbruk i 
arbeidslister) skal ikke 
være større enn 15%. 
Rapport fra Profil. Ny 
måling fra 2017. 

 

15,0 
% 

0,3 % De individuelt 
tilrettelagte 
tjenestene 
oppdateres 
fortløpende 
ved endring i 
tjenestebehov, og det 
meldes forløpende 
endringer til 
koordinerende enhet 
og tildeling der 
tjenestens innhold er 
endret i tid og inn 
mot varige endringer 
i vedtakets innhold. 

Innsatsområde 2: 
Beholde eller øke 
pasientens 
egenopplevde 
livskvalitet  

Antall pasienter som tilbys 
hverdagsrehabilitering 
som en tidsavgrenset 
vedtaksbasert tverrfaglig 
tjeneste økes. 

Iplos registrering og 
egen statistikk. 
 

 

150 108 Det har vært 137 
henvendelser vedr. 
aktuelle pasienter, 
hvorav 29 ikke har 
blitt vurdert egnet for 
tjenesten, og 10 ikke 
har fullført pga 
forskjellige årsaker. 
108 har gjennomført.  
Det jobbes 
kontinuerlig med 
informasjon og 
kompetansedeling for 
å øke rekruttering fra 
koordinerende enhet 
og tildeling og fra 
hjemmetjenestens 
avdelinger. 
Samtidig jobbes det 
med fokus på 
hverdagsmestring i 
alle avdelinger. 

 Øke andel 
hjemmetjenestemottakere 
med omfattende 
bistandsbehov 80 år og 
eldre. Dreie tjenestene 
mot rett nivå i 
omsorgstrappen, slik at 
flest mulig kan bo 
hjemme. 

Andel hjemmetj. 
mottakere med 
omfattende 
bistandsbehov, 80 år og 
over  

12 98 KOSTRA 
 

Innsatsområde 3: 
Fastsette standard, 
og 
kartlegge/planlegge 
for virksomhetens 
eksisterende og 
kommende 
kompetansebehov 

Virksomheten skal ha 
riktig kompetanse inn mot 
oppgaver. Dette medfører 
en ønsket økning av 
ansatte med 
høyskole/universitets- 
utdanning. 

Andel årsverk i 
brukerrettede tjenester 
med fagutdanning fra 
høyskole/universitet. 

 

40,0 
% 

38,0 % SSB 
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Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,00 % 5,98 % 7,98 % 

 
  

Korttidsfravær 2017: 2,00 % 

Langtidsfravær 2017: 5,98 % 

 Virksomheten har i 2017 hatt et lavere korttidsfravær sammenlignet med 2016.  

 Virksomheten har også hatt en nedgang i langtidsfravær sammenlignet med 2016. Fraværet 
skyldes svangerskapsrelaterte plager og noen eldre arbeidstagere som er helt eller delvis 
langtidssykemeldt. 

 Det er rapportert noe arbeidsrelatert fravær som knyttes opp mot høy arbeidsbelastning og 
stress. 

 
1. Virksomhetens avdelingsledere jobber kontinuerlig med tett sykefraværsoppfølging og fokus på 

nærværsarbeid. 
2. Virksomhetene deltar i et pilotsamarbeid med Frisk Larvik. Dette innebærer 

veiledning/oppfølging av ledere og tilbud om veiledning og oppfølging av sykemeldte ansatte 
som har lette muskel/skjellet plager og/eller lette psykiske plager. Målet er å få sykemeldte 
raskt tilbake i jobb. 

3. Det er gjennomført en obligatorisk informasjon/opplæring av alle ansatte av iBedrift med tema 
lettere psykiske plager og lette muskel- og skjelettplager, for å øke de ansattes forståelse av, og 
eget ansvar inn mot forebygging og arbeidsevne. 

4. Det jobbes kontinuerlig for å rekruttere fagkompetanse, og med innleie av vikarer, slik at 
virksomheten har tilstrekkelig bemanning for å løse tjenesteoppgavene. 

5. Det jobbes med trivselstiltak i alle avdelinger. 
6. Det gjennomføres interne opplæringer og kurs for å øke kompetanse og trygghet inn mot 

arbeidsoppgaver. 
7. Det gjennomføres kontinuerlig kurs og veiledning inn mot tunge oppgaver og forflytning. 
8. Kvalitetssystemet TQM er implementert, og tas i bruk i økende grad. Dette er et støtteverktøy 

for de ansatte inn mot tjenesteyting og forståelse av arbeidsoppgaver. 
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Fellesfunksjoner 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
37-Fellesfunksjoner 120 249 118 482 1 766 98,5 % 

Sum 120 249 118 482 1 766 98,5 % 
 
 

Fellesfunksjoner fikk i 2017 et mindreforbruk på 1,8 mill kr. Dette skyldes i hovedsak: 

 Mindreforbruk boligkontoret pga økte husleieinntekter 

 Refusjoner for sykefravær hvor vi ikke har leid inn vikar 

 Holdt stillinger vakante der dette har vært mulig, før ny ansettelse 

 Ekstern finansiering fra f.eks. fylkesmannen, helsedirektoratet etc. til dekning av utgifter i 
forbindelse med utvikling 

 Overliggerdøgn hadde en merforbruk i 2017. Noe av merforbruket ble dekket av midler avsatt til 
tiltak som ikke ble startet opp i 2017. 

Øvrige områder innenfor Fellesfunksjoner er i balanse. 

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Bidra til bedre 
folkehelse, 
hverdagsmestring, 
og bruk av 
velferdsteknologi i 
befolkningen 

Antall 
velferdsteknologiske 
hjelpemidler øker 
med 40 % 

Ta ut statistikk fra 
Profil som viser antall 
digitale 
trygghetsalarmer, 
GPS/lokaliseringstekn
ologi, elektroniske 
medisindispensere, 
andre 
velferdsteknologiske 
hjelpemidler. 

  

330 698 Kompetanse:  
Larvik kommune har i samarbeid 
med Attensi, utviklet et 
simuleringsprogram for 
Motiverende intervju for ansatte i 
Helse og Omsorg. Spillet er en 
treningsplattform, som gir den 
enkelte ansatte tilbakemeldinger på 
samtalen med brukere og 
pårørende. Denne samtaleformen 
gir en motiverende effekt for å 
styrke egenmestring. Ansatte får i 
tillegg tilbud om Kompetanse i 
Motiverende intervju. 
 
Larvik kommune gjennomfører 
studiesirkler for 15 ressurspersoner i 
Helse og Omsorg for riktig innføring 
og bruk av velferdsteknologi. 
 
Velferdsteknologi-uka: I samarbeid 
med Fylkesmannen, Høyskolen i Sør 
Øst Norge, Sandefjord og Lardal 
kommune ble det gjennomført 
kompetanseheving for 250 ansatte 
og åpen dag for innbyggerne. 

 Forbedre skår i 
helseprofiloversikt på 
muskel/skjelettplager 
i befolkningen 

Antall 
muskel/skjelettplager 
pr. 1000 innbygger. 
Hentet fra 
Folkehelseprofilen. 

 

280 335 Indikatoren er noe endret fra 
tidligere år, dette gjør at selve 
verdien ikke er sammenlignbar med 
barometeret fra 2017 og tidligere. 
Utfra profilbildet er dog 
antall innbyggere med muskel-
/skjelettplager i kommunen, 
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Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

rapportert fra legevakt og fastleger 
mm, fortsatt høyere enn fylkes- og 
landsgjennomsnittet. Det er 
iverksatt flere tiltak og fulgt opp 
tidligere satsinger, blant annet i 
regi av Frisklivssentralen, som ikke 
gir tilstrekkelig effekt innenfor 
rapporteringsåret. 

 Forbedre skår i 
helseprofiloversikt på 
psykiske 
symptomer/lidelser i 
aldersgruppen 15-29 
år 

Antall psykiske 
symptomer/lidelser 
pr. 1000 innbygger. 
Hentet fra 
Folkehelseprofilen 

 

165 183 Måltallet er ikke nådd for 2017. Det 
er, i henhold til tidligere år, et 
økende antall mennesker i 
aldersgruppen 15-29 år som 
rapporteres å ha 
psykiske lidelser/symptomer i 
kommunen, rapportert fra fastleger 
og legevakt. Det er et tydelig fokus 
og innsatsområde i de ulike 
tjenesteområder på denne 
utviklingen, uten at en så langt har 
klart å snu trenden som har vært 
tydelig i flere år. 

Innsatsområde 2: 
Sikre helhetlige og 
trygge pasientforløp 
og helhetlig 
dokumentasjonssyst
em som er knyttet 
opp mot pasientens 
kjernejournal. 

Antallet 
overliggerdøgn på 
sykehuset halveres 
med utgangspunkt 
fra prognose 
overliggerdøgn 2016 

Antall overliggerdøgn. 
Hentes fra sykehus 
statistikk. 

  

600 981 Tallene til overliggerdøgn er endelig 
for 10 måneder i 2017, justert etter 
regning fra sykehuset, dette er noe 
lavere enn tidligere varslet. For 
november og desember er tallene 
foreløpige. Arbeid for å redusere 
overliggerdøgn har hatt fokus i hele 
2017. Arbeidet fortsetter. 

Innsatsområde 3: 
Bidra til en 
bærekraftig helse og 
omsorgstjeneste ved 
satsing på tidlig 
intervensjon og 
tilrettelegging for et 
trygt og verdig liv i 
egen bolig. 

Bostedsløse skal ikke 
vente mer enn 3 
mnd. på tildeling av 
fast bolig 

Antall bostedsløse 
som har ventet mer 
enn 3 mnd på tildeling 
av fast bolig. Hentes 
fra internstatistikk.   

0 16 Hovedårsaken til at det har gått mer 
enn tre mnd. å få tildelt fast bolig er 
mangel på egnede boliger til 
personer som vil ut av rusmiljø, men 
ikke er helt ute. 

 
 
Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,50 % 3,94 % 5,44 % 

 
Virksomheten har et korttidsfravær på 1,5 % og langtidsfravær på 3,94 % i 2017.  Langtidsfraværet 
skyldes sykdommer som ikke er arbeidsrelatert.  
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Eiendom 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
62-Renhold 1 164 -1 201 2 365 -103,2 % 
63-Prosjekt, drift og vedlikehold 19 623 20 557 -934 104,8 % 
64-Utvikling og forvaltning 8 306 9 218 -912 111,0 % 
65-Stab eiendom 6 729 6 254 475 92,9 % 

Sum 35 822 34 829 994 97,2 % 
 

Tallene i tabellen over viser fordelt til de enkelte virksomheter fratrukket Sentrale utgifter og inntekter 
som ligger i budsjettskjema 1A. 
Tabellen under viser hva netto ramme er basert på totaløkonomien på virksomhetene. 
PÅ dette tjenesteområdet er tallene like. 
 

Virksomheter i tjenesteområdet Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i % 
62 Renhold 1 164 -1 201 2 365 -103,2 
63 Prosjekt, drift og vedlikehold 19 623 20 557 -934 104,8 
64 Utvikling og forvaltning 8 306 9 218 -912 111,0 
65 Stab eiendom 6 729 6 254 475 92,9 

Sum Eiendom 35 822 34 829 994 97,2 
 
 

Eiendom brukte i 2017 kr 994 000,- mindre enn budsjettert. Dette må sies å være akseptabelt når en ser 
at de totale kostnadene utgjør til sammen ca. kr 137,3 mill. inkl. mva. 

Av den totale kostnaden utgjør lønnskostnader til 120 ansatte ca 62 mill kr. Til vedlikehold av de totalt 
ca. 242 000 m2 arealer som Eiendom har under forvaltning brukes ca 40 mill kr inkl. mva, hvorav 12 mill 
kr inkl. mva går til vedlikehold av boliger. Eiendom har vedlikeholdsansvaret for ca 800 boliger, hvorav 
ca 400 er egeneide og resten er eid av Larvik kommunale boligstiftelse. 

Eiendom har i løpet av 2017 starten opp jobben med å få laget tilstandsrapporter over bygningsmassen. 
Hittil er det laget 30 rapporter. Tilstandsrapportene skal danne grunnlaget for en vedlikeholdsplan. 
Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2018. 

Det var i 2017 en økning på 30 % i antall prosjekter, til ca 130 store og små prosjekter. 

Status målsettinger 
 
Målsetting Status måloppnåelse 
Eiendom skal utvikle, forvalte og 
drifte attraktive og fremtidsrettede 
bygg og eiendommer. 

Eiendom har i 2017 hatt svært stor aktivitet på alle områdene. Ressursene som er til 
disposisjon er begrenset, men til tross for dette må det sies at måloppnåelsen har vært 
tilfredsstillende. 
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Status investeringer 

 
Beløp i 1000 

 Totalbudsjett Årets 
budsjett 

     

 Vedtatt Påløpt Avvik Ferdig 
år 

Estimert 
ferdig 

Fram 
drift 

Risiko Status vurdering 

Alarmanlegg - 
sykehjem 

0 104 0 2017 4K-2019   Middels 
risiko 

Styringsgruppe er etablert for 
prosjektet og styringsdokument er 
sendt ut. Prosjektet følger planlagt 
fremdrift. Konkurransegrunnlag for en 
rammeavtale er laget og konkurransen 
er utlyst.  Vedrørende økonomi: Nytt 
prosjekt 04610 er opprettet. Utgifter 
er ført på dette prosjektet i 2017 kr. 
623 774. Dette skal dekkes av midlene 
på prosjekt alarmanlegg. Midlene er 
brukt i samarbeid med Eiendom i 
2017. 

Berg skole - nye el-
tavler 

200 143 200 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Arbeidene 
pågår. 

Berg skole - nytt 
skolekjøkken og 
garderobe 

1 437 1 467 -30 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". Prosjektet 
er ferdigstilt. 

Berg skole - Nytt 
ventilasjonsanlegg 

1 600 7 0 2017 3K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". 
Prosjektering er startet. 

Bergeskogen 
barnehage, ny 
drenering, 
lysstoffarmaturer 

143 176 -33 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Prosjektet er 
ferdigstilt. 

Bergeskogen 
barnehage, nytt 
vognskjul, kjøkken og 
dører 

900 517 900 2017 1K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". arbeidene 
pågår 

Borgejordet 23 - 
tilbygg lasterampe 

603 19 603 2017 1K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Tak 
overbygg for lasterampe er noe 
forsinket grunnet vinter og snø. 
Bygget ventes ferdig i løpet av februar 
2018. 

Borgejordet barnehage 
- nytt 
ventilasjonssystem 

1 990 410 1 990 2017 3K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra 
rammebevilgningen "Investeringer 
Eiendom". Nytt ventilasjonssystem på 
loft. Kostnadene øker på grunn av 
komplisert bæring av loft og dårlige 
grunn- og fundamenteringsforhold. 
Kontrakt med utførende blir inngått i 
1. kvartal 2018. 

Borgejordet barnehage 
- Nytt 
ventilasjonssystem 

10 410 -371 2017 3K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra 
rammebevilgningen "Investeringer 
Eiendom". Nytt ventilasjonssystem på 
loft. Kostnadene øker på grunn av 
komplisert bæring av loft og dårlige 
grunn- og fundamenteringsforhold. 
Kontrakt med utførende blir inngått i 
1. kvartal 2018. 

Borgejordet 
barnehage, nytt 

150 5 150 2017 4K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Satt litt på 
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 Totalbudsjett Årets 
budsjett 

     

 Vedtatt Påløpt Avvik Ferdig 
år 

Estimert 
ferdig 

Fram 
drift 

Risiko Status vurdering 

kjøkken vent grunnet tilbygg som kommer i 
konflikt med kjøkken. 

Brannsikring Dr. 
Holmsvei 

4 000 30 4 000 2018 4K-2019   Middels 
risiko 

Prosjektering er startet. Brannsikring 
av 24 leiligheter fordelt på 3 stk hus. 

Brannstasjonen, 
ombygging for å 
tilfredsstille HMS-krav 

68 350 -282 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom" og 
Brannstasjonens eget budsjett. 
Prosjektet er ferdigstilt. 

Brunla skole - 
solavskjerming 

250 21 250 2017 1K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". Alle 
prosjektene vedrørende 
solavskjerming blir samkjørte. 
Monteringsarbeid pågår og vil bli 
avsluttet i Februar 2018. 

Brunla/Stavern skole, 
samlokalisering 

62 200 23 62 200 2021 3K-2021   Lav 
risiko 

Prosjektet har hatt liten aktivitet i år. 
Kommunestyret avklarte i desember 
at utbyggingen kan starte i 2018. 

Byskogen - ny 
barnehage 

48 160 37 073 48 160 2018 1K-2018   Lav 
risiko 

Totalentreprisekontrakt er signert 
med Backe Vestfold Telemark AS. 
Kontraktfestet ferdigstillelse er 
5.2.2018. Prosjektering/samspillsfase 
ble avsluttet i april 2017. Umiddelbart 
etter dette startet gjennomføringen 
og allerede før ferien kunne man se 
konturene av hvordan dn nye 
barnehagen kommet til å bli. Etter 
ferien ble bygget tettet og 
innredningsarbeidene kunne starte. 
De bygningsmessige arbeidene ble 
ferdigstilt i desember, og alle tekniske 
anlegg skal idriftsettes i januar 2018. 
Overlevering blir den 5.2.2018. 
Prosjektet har fått tilskudd fra ENOVA 
på 500 000,-. 

Byskogen barnehage, 
inventar 

2 440 950 2 440 2020 1K-2018   Lav 
risiko 

Prosjektet koordineres med 
byggeprosjektet 04336. Inventar er 
bestilt og avtalt levert til den nye 
barnehagen i ukene 8 - 12 2018. IT 
utstyr er bestilt gjennom IT-
.avdelingen i kommunen. 

Byskogen sykehjem - 
ny heis 

3 500 44 3 500 2017 4K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Dagens vare 
og personheis er gammel så nye deler 
er vanskelig å framskaffe. Anbud er 
sendt ut til tre tilbydere, men prisen 
ble over kalkulert og må derfor ut på 
Doffin. Prosjektet blir noe utsatt pga 
manglende kapasitet.   

Byskogen sykehjem - 
nødstrøm 

2 015 2 061 2 015 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Prosjektet er 
ferdigstilt. 

Byskogen sykehjem, 
legionellasikring 

313 399 313 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Anlegget er 
installert og i drift. 

Bøkeskogen 
eldresenter - 
etterisolering av tak 

1 600 31 0 2017 3K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". 
Prosjektering pågår og legges ut på 
konkurranse i Februar 2018. 
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Bøkeskogen 
eldresenter - ny 
avfallsstasjon i grunn 

350 20 350 2017 3K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". 
Prosjektering påbegynt, planlagt 
oppstart i April 2018. 

De fem kulturhus - 
Herregården 

778 161 778 2017 4K-2026   Lav 
risiko 

I prosjektet har det i 2017 vært en stor 
satsing på den museale delen av 
planprosessen, med hovedvekt på 
følgende deloppgaver: 
Dokumentasjon og forskning på 
sammenhenger mellom Herregården 
og byen. 
Videre arbeid med 3D-modell av 
herregårdsanlegget og byen anno 
1767 i samarbeid med Westerdals 
ACT. 
Utprøving av møblering i tre rom (som 
del av møbleringsplanen), reparasjon 
av belysning og utstillingselementer i 
to rom. 
Disse tiltakene er finansiert innenfor 
museets investering- og driftsmidler 
avsatt til Herregården. 
Arbeidet fortsetter med å 
sammenstille alle delene av planen for 
ferdigstilling og trykking. 

Etablere fyllestasjon 
for biogasskjøretøy 

4 500 176 4 500 2018 3K-2019   Lav 
risiko 

Prosjektet er forsinket som følge av 
utfordringer med egen tomt for 
etablering av fyllestasjon. Konkurranse 
pågår, det er utlyst en konkurranse på 
Doffin for pre-kvalifisering av 
leverandører. Det pågår nå 
forhandlinger med leverandører. 
Tilskuddet fra miljødirektoratet er 
innvilget og fristen for 
sluttrapportering er utsatt til 
oktober 2019. 

Fagerli barnehage - 
inventar og utstyr 
(Torstvedt) 

49 49 49 2017 2K-2018   Lav 
risiko 

Inventar prosjektet er ferdigstilt. Rest 
av opprinnelig budsjett overført til nye 
Byskogen barnehage. 

Fagerli barnehage 
(Torstvedt) 

52 500 607 52 500 2017 2K-2018   Lav 
risiko 

Prosjektet er overlevert til 
kontraktfestet tidspunkt 15.6.16. 
Prøvedriften i selve barnehagen er 
avsluttet, men på grunn av 
sammenkoplingen av barnehagen og 
skolen, pågår deler av prøvedrift frem 
til 11.1.2018. 

Fagerli skole - inventar 
og utstyr (Torstvedt) 

4 630 3 660 4 630 2017 2K-2018   Lav 
risiko 

Inventar prosjekt er nesten ferdigstilt. 
Det er behov for supplerende innkjøp, 
men prosjektet avsluttes 1. kvartal 
2018. Prosjektet leveres innenfor 
budsjett. 

Fagerli skole - ny 1-7 
skole (Torstvedt) 

414 000 32 197 414 000 2017 4K-2018   Lav 
risiko 

Prosjektet er overlevert til 
kontraktfestet tidspunkt 31.12.16. 
Prøvedrift pågår frem til 11.1.2018 og 
det vil her diskuteres om prøvedriften 
skal avsluttes. Prøvedriften viser nå 
regularitet i forhold varmeanlegg, men 
følges av Hent, eget driftspersonell og 
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eksterne byggherre ledere. 
Gjenstående midler blir benyttet til 
nødvendige oppgraderinger 
oppfølging av prosjekt/prøvedrift. 

Farrishallen - nye vv-
tanker, ny led-
belysning svømmehalll 

800 1 106 800 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Arbeidet 
med å bytte til nye varmtvanns tanker 
og ny Led belysning i svømmehallen 
ble utført sommer 2018. Prosjektet er 
ferdigstilt. 

Festiviteten - 
investeringer 2014 - 
2016 

39 274 707 39 274 2020 2K-2019   Middels 
risiko 

Konkurranse er gjennomført og Backe 
VT AS er valgt som leverandør. 
Prosjektets samspill planlegges 
gjennomført/avsluttet innen 
mars/april 2018. Prosjektet/samspill 
er noe forsinket grunnet en ønsket 
tilbakemelding fra KST 13.12.17. 
Forutsatt at en får gjennomført 
samspill i mars/april 2018 
opprettholdes ferdigstillelse i løpet av 
1. kvartal 2019, og at bygget dermed 
kan tas i bruk innen 2. kvartal 2019. 

Formidlingssenter på 
Kaupang 

14 300 0 0 2018 4K-2018   Middels 
risiko 

Reguleringsarbeider pågår og oppstart 
utsettes til dette arbeidet er 
gjennomført. 

Frøy skole - nytt 
heldekkende 
brannalarmanlegg, el-
skap 

320 0 320 2017 4K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". Arbeidet 
med nytt heldekkende 
brannalarmanlegg er noe utsatt pga 
manglende kapasitet til prosjektleder. 
Bygget har i dag et sløyfebaset anlegg 
som begynner å bli gammelt.  

Frøy skole - nytt 
ventilasjonsanl, 
vinduer, dører, 
etterisolering gym og 
adm fløy 

7 700 38 7 700 2017 4K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg" .Arbeidet 
med prosjektering er ferdig. Utsatt 
oppstart pga manglende kapasitet. 

Frøy skole - 
oppgradering av 
svømmehall 

8 600 7 792 8 600 2017 1K-2018   Lav 
risiko 

Midlene i prosjektet kommer fra 
rammebevilgning "Oppgradering 
skolebygg". Arbeidet med 
oppgradering av svømmehallen med 
garderober er noe forsinket pga 
leveringsproblemer på utstyr.  

Furuheim sykehjem - 
brannsikring og 
kjøling/ventilasjons-
system 

2 380 364 2 380 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Arbeidet 
med brannsikring og kjøling av 
ventilasjon til beboer rommene har 
blitt utvidet til å gjelde flere 
ventilasjonsanlegg. Prosjekter er 
ferdigstilt. 

Furuheim sykehjem - 
nytt kjøkken, nytt 
låsesystem 

2 550 125 2 550 2017 3K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". 
Prosjektering pågår og konkurransen 
legges ut etter ferien. Låssystem er 
ferdigstilt. 

Furuheim sykehjem, 
legionellasikring 

313 552 313 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra prosjekt 
"Investering Eiendom". Anlegget er 
montert og satt i drift. 
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Gjærdal 12 - nye 
garderober IT 

738 23 738 2017 1K-2019   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Arbeidet 
med nye garderober på IT avdelingen 
er utsatt fram til omdisponering av 
bygg er vedtatt. Det er i dag ikke egen 
dame og herregarderobe på bygget.  

Grevle sykehjem - Nytt 
kjøleanlegg Rakke og 
SD-anlegg 

180 0 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Prosjektet er 
ferdigstilt. 

Grevle sykehjem - 
nødlys og belysning 

480 386 480 2017 1K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra 
rammebevilgningen i "Investeringer 
Eiendom". Blir ferdigstilt 1k 2018. 

Grevle sykehjem - 
Teknisk installasjon for 
rensing av vann 

320 140 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investering Eiendom". Installasjon av 
utstyret har gått greit. 

Grevle sykehjem - 
utvendig 
solavskjerming Rakke 2 

150 107 150 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Alle 
prosjektene vedrørende 
solavskjerming blir samkjørte. 
Monteringsarbeidene pågår og vil bli 
avsluttet i løpet av Februar 2018. 

Gunnar Reiss 
Andersens gate 8 - 4 
nye leiligheter 

800 400 0 2017 2K-2019   Lav 
risiko 

Selvfinansierende omsorgsboliger. 
Anbudsrunde er gjennomført og 
entreprenør er innstilt. Kontraktsmøte 
vil bli holdt i 1. kvartal 2018. Oppstart 
av arbeidene tidlig i 2. kvartal 21018 

Guriskogen Vest - kjøp 
og regulering av 
tomter 

1 677 1 341 1 677 2017 1K-2019   Lav 
risiko 

Prosjektering av VVA, ny 
pumpestasjon og lekeplasser er ferdig. 
Mengdebeskrivelsen er ferdig. 
Anskaffelsen av grunnentreprenør 
regnes ferdig i løpet 1.kvartal 2018. 

Guriskogen Vest, 
opparbeidelse av 
infrastruktur 

16 550 1 341 0 2017 1K-2019   Lav 
risiko 

 Prosjektering av VVA, ny 
pumpestasjon og lekeplasser er ferdig. 
Mengdebeskrivelsen er ferdig. 
Anskaffelsen av grunnentreprenør 
regnes ferdig i løpet 1.kvartal 2018.  

Hedrum U skole - 
hybrid ventilasjon 

125 132 -7 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Arbeidene er avsluttet og overtatt. Det 
er ingen planlagte aktiviteter i 2018. 

Hedrum U skole - 
solavskjerming 

250 116 250 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". Alle 
prosjektene vedrørende 
solavskjerming blir samkjørte. 
Monteringsarbeidene pågår og vil bli 
avsluttet i løpet Februar 2018. 

Hedrum u-skole - 
etterisolering/tekking  
av tak i idr-bygg og 
støyblokk mm 

2 098 11 2 098 2017 3K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". 
Prosjektering pågår og skal ut på 
konkurranse i løpet av Februar 2018. 

Helgeroa barnehage, 
nytt kjøkken 

150 235 150 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Arbeidene er 
ferdigstilt. 

Herregården - nytt 
tåkesprinklingsanlegg 
og utvendig sprinkling 

4 952 283 4 952 2017 4K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". 
Prosjektering av sprinkling er utført og 
utskifting igangsettes i uke 2 2018. 
Arbeidet med utskifting starter i 
Vestfløyen. 
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Husebyjordet - nye 
omsorgsboliger 

75 300 45 016 0 2017 2K-2018   Lav 
risiko 

Prosjektet består av å bygge 16 nye 
omsorgsboliger og en 
bemanningsbase.  Prosjektet følger 
fremdiftsplanen. 

Hvarnes skole - 
oppgradering av 
lysarmaturer og 
sikringsskap 

756 462 756 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". Arbeidet er 
ferdigstilt. 

Investeringer ifm EPC-
kontrakter 

35 000 416 0 2020 4K-2021   Lav 
risiko 

EPC kontrakten med Siemes er 
avsluttet. P.g.a. at Siemens ikke klarte 
å oppnå målsetningen i kontrakten har 
LK har valgt å ikke benytte seg av 
opsjonen. Tiltakene søkes gjennomført 
i egen regi. 

Jegersborg barnehage 
- nye dører med 
klemsikring 

350 416 350 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Arbeidene er 
ferdigstilt. 

Jordet skole - 
solavskjerming 

250 111 250 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". Arbeidene 
er ferdigstilt. 

Jordet skole, nye 
dusjer/garderober 

105 14 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". Prosjektet 
er ferdigstilt. 

Kjøp/salg av bil 0 397 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Eiendom hadde to varebiler hvor 
leasingkontrakten gikk ut i 2017. Disse 
bilene var det fordelaktig for 
virksomhetene å kjøpe ut. Dette 
prosjektet er ett prosjekt som ikke 
avsluttes, men brukes år etter år når 
behovet tilsier det. 

Kvelde skole - 
Etterisolering og ny 
utvendig kledning  

800 1 000 800 2017 1K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg".Arbeidet 
med å bytte ut eternittplater på 
fasaden samt etterisolering ble lagt ut 
som to deler. Arbeidet blir ferdigstilt i 
januar 2018. 

Kveldsol, nytt 
brannalarmanlegg 

28 0 28 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Prosjektet er 
ferdigstilt. 

Larvik Bibliotek - ny 
avfallsstasjon i grunn 

350 20 0 2017 3K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Planlagt 
oppstart i April 2018 

Larvik bibliotek - nytt 
ventilajonsanlegg 
m/varmepumpe, nye 
vinduer/dører 

2 100 832 0 2017 3K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Arbeidene 
pågår. 

Legevakt - 
prosjektering 2017 

500 64 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Prosjektet er stoppet opp da man 
ønsker å se dette prosjektet sammen 
med prosjekt "Larvik helsehus". 

Mellomhagen skole - 
solavskjerming 

150 100 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". Alle 
prosjektene vedrørende 
solavskjerming blir samkjørte. Arbeid 
er ferdigstilt. 

Mellomhagen 
ungdomsskole, Nye 
dører 

91 310 -219 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". Prosjektet 
er ferdigstilt. 
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Mellomhagen 
ungdomsskole, nytt 
heldekkende 
brannalarmanlegg 

117 30 117 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Prosjektet er 
ferdigstilt. 
 

Mesterfjellet 1-10 
skole - ny 
energikilde/el-kjele 

1 500 12 0 2017 3K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". 
Prosjektering pågår. 

Mesterfjellet skole - ny 
1-10 skole 

223 016 1 769 -1 630 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Skolen er i sitt 4. år i drift. Det gjenstår 
fortsatt noen reklamasjoner. I 2018 
skal det settes opp støyreduserende 
tiltak mot nabo. 

Munken - 
Brannsikringstiltak 

1 672 88 0 2017 4K-2018   Middels 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". 
Prosjekteringen er mer omfattende 
enn først antatt. Det må i tillegg 
tegnes opp fasader og søkes om 
fasadeendring da det skal opprettes 
flere rømningsveier. Det er planlagt 
konkurranse i løpet av februar 2018. 

Nanset allé 7 - nye 
familieboliger 

800 190 0 2017       

Omsorgsboliger Kvelde 78 000 92 -92 2019 4K-2019   Lav 
risiko 

Prosjektet består av å bygge et 
omsorgsboligkompleks, det er 
foreslått 16 boliger.  Skisseprosjekt er 
ferdigstilt.  

Presteløkka sykehjem - 
Teknisk installasjon for 
rensing av vann 

320 134 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene i prosjektet kommer fra 
"Investeringer Eiendom". Anlegget er 
montert og satt i drift. 

Ra skole - Nytt 
automasjonsanlegg 

1 000 544 0 2017 4K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". 
Varmepumpe byttet, arbeid med sd 
anlegg pågår 

Rammebevilgning - 
ENØK-investeringer 
kommunale bygg 

35 000 0 -15 000 2020 4K-2020   Lav 
risiko 

Rammebevilgning. Budsjettmidler 
overføres til det enkelte prosjekt. Det 
kostnadsføres ikke på dette 
prosjektet. 

Regulering av arealer 
på Tagtvedt 

200 0 0 2019 4K-2018   Lav 
risiko 

Reguleringen vil bli gjort av eier av 
nabotomt. Midler går til å dekke 
kommunens andel av planen. 

Rekkevik sykehjem - ny 
avfallstasjon i grunn 

350 21 0 2017 4K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Det jobbes 
med å få godkjent tiltaket. Planlagt 
oppstart av arbeider i april 2018. 

Rekkevik sykehjem - 
Ny belysning 

330 357 -27 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Arbeidene 
pågår og ferdigstilles  

Rekkevik sykehjem - 
Teknisk installasjon for 
rensing av vann 

320 301 320 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Anlegget er 
montert og satt i drift. 

Solstad barnehage, 
ombygging og 
utbygging 

46 38 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Arbeidene er avsluttet og overtatt. Det 
er ingen planlagte aktiviteter i 2018. 

Solstad Vest - 
regulering og salg av 
tomter 

2 632 2 175 0 2018 4K-2018   Lav 
risiko 

Regulering av området er ferdigstilt. 
Opparbeidelse av infrastruktur er 
ferdigstilt. Det mangler asfaltering av 
veger.  

Stavern Idrettspark 60 000 47 105 60 000 2018 1K-2018   Lav Prosjektet blir ferdigstilt den 12.01.18, 
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Kaken risiko det blir i den forbindelse 
avholdt overtagelse forretning mellom 
Backe Vestfold Telemark AS og Larvik 
kommune. Bygget går da over i en 
prøvedrift som varer i 12 måneder. 
Brukerne av hallen få tilgang som 
opprinnelig planlagt til tross for 
hærverket som hallen ble utsatt for i 
romjulen 2017.   

Stavern sykehjem - 
branntiltak, nye dører 
omsorgsleiligheter 

200 201 -1 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Arbeidene er 
ferdigstilt. 

Stavern sykehjem - 
Teknisk installasjon for 
rensing av vann 

320 276 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investering Eiendom". Anlegget er 
montert og satt i drift. 

Stavern sykehjem - 
ventilasjonsaggregat 
med kjøling 

2 335 682 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Arbeidene er avsluttet og overtatt. Det 
er ingen planlagte aktiviteter i 2018. 

Stavernhallen - 
energiøkonomiserende 
tiltak 

1 800 1 538 1 800 2017 1K-2018   Lav 
risiko 

Prosjektet er en utvidelse av 
brønnpark og oppskalering av 
varmepumpen som blir installert i nye 
Stavern idrettshall får å dekke 
luftoppvarming i gammel hall.   
Prosjektet blir ferdigstilt den 12.01.18. 

Stavernhallen - 
etterisloering gml tak + 
nytt brannalarmanlegg 

1 800 1 273 1 800 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Prosjektet omfatter ny taktekking  på 
deler av det gamle taket i 
Stavernshallen , og nytt 
brannvarslingsanlegg 
som kommunisere med 
brannvarslingsanlegg i nye 
Stavernshallen    
Prosjektet blir ferdigstilt den 12.01.18 

Søbakken sykehjem, 
nytt kjøkken 

250 25 0 2017 1K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Arbeidene 
pågår. 

Tallak Nielsens gate 2 c 600 540 600 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Kjøp av bruktbolig for bruk som 
selvfinansierende kommunal 
utleiebolig. Prosjektet er ferdig og 
boligen utleid.  

Tjodalyng B og U skole- 
nytt brannalarmanlegg 

400 28 0 2017 3K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". 
Prosjektering startet. 

Tjodalyng B skole - nytt 
dusjanlegg lærere 

150 6 150 2017 2K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg" 
Oppgradering av lærergarderober er 
utsatt pga manglende kapasitet til 
prosjektleder. 

Tjodalyng barneskole - 
Rømningsvei fra 
bassengkjeller 

510 0 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". Arbeid 
ferdigstilt. 

Tjodalyng 
ungdomsskole - 
ventilasjonssystem og 
nye vinduer 

1 577 0 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene i prosjektet kommer fra 
rammebevilgning "Oppgradering 
skolebygg". Prosjektet er ferdigstilt. 

Tjølling sykehjem - Nye 
lyskilder 

6 0 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Prosjektet er 
ferdigstilt. 
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 Totalbudsjett Årets 
budsjett 

     

 Vedtatt Påløpt Avvik Ferdig 
år 

Estimert 
ferdig 

Fram 
drift 

Risiko Status vurdering 

Tjølling sykehjem - nytt 
kjøkken 

250 28 0 2017 2K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investeringer Eiendom". Arbeid 
pågår. 

Tjølling sykehjem, 
legionellasikring 

313 865 -552 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Investering Eiendom". Anlegget er 
montert og satt i drift. 

Utskifting av oljefyrer 2 237 321 2 237 2020 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Prosjektet omhandler utskifting av 
gammel oljefyr i Badeparken 10, 
og installasjon av energibrønner og 
varmepumpe.    
Prosjekt avsluttet i 2017 

Utvidelse Frøytunet 40 000 14 40 000 2018 4K-2019   Lav 
risiko 

Det er opprettet en dialog i forholdt til 
kjøpt av to tilstøtende tomter til 
Frøytunet borettslag. Det skal 
gjennomføres takst/verdivurdering av 
eiendommene samt befaring. 
Forretningsfører for borettslaget er 
informert om byggeplanene 
og meddele dette til borettslaget. 
Oppstart av prosjektet blir 2018. 

Valmueveien 9 - nye 
utleieboliger 

38 513 1 003 0 2017 4K-2018   Lav 
risiko 

Byggearbeidene er avsluttet og bygget 
er overtatt. 
Det er noe støyproblematikk mellom 
teknisk rom og felles oppholdsrom. 
Veggen vil her fores ut for å redusere 
støy. Kunstprosjektet pågår og vil 
avsluttes i 2018. 

Vestbyåsen 6 D 1 130 1 138 1 130 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Kjøp av bruktbolig for bruk som 
selvfinansierende kommunal 
utleiebolig. Prosjektet er ferdig og 
boligen utleid. 

Østre Halsen skole - 
etterisolering og ny 
kledning 

700 212 0 2017 2K-2018   Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". Prosjektet 
ble satt på vent til man så resultat av 
skolebruksplanen. Arbeid pågår. 

Østre Halsen skole - 
nye vinduer og dører 

180 224 -44 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg". Prosjektet 
er ferdigstilt. 

Østre Halsen skole - 
solavskjerming 

250 235 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Midlene kommer fra rammebevilgning 
"Oppgradering skolebygg".  Arbeid 
ferdigstilt. 

Sum 1 541 596 206 931 692 009      
 

 
Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,00 % 4,43 % 6,43 % 

 
Det har i løpet av året vært jobbet aktivt med å redusere sykefraværet. Spesielt innenfor 
virksomhetsområdet Renhold har det vært gjort en god jobb ved bruk av kollegastøtte og innkjøp av 
maskiner. Dette er tiltak som letter arbeidet og som medfører at sykefraværet nå er på det laveste nivå 
som er målt på mange år. 
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Renhold 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
62-Renhold 1 164 -1 201 2 365 -103,2 % 

Sum 1 164 -1 201 2 365 -103,2 % 
 

Årsresultatet viser et mindreforbruk på ca. 2,4 mill kr. 

Virksomheten har utvidet sin tjenesteleveranse på tvers av enhetene. Dette gir en høyere inntekt enn 
budsjettert. Resurser blir benyttet på en effektiv måte slik at lønnskostnadene ble lavere. Samtidig er 
virksomheten bevisst på å benytte seg av tilretteleggingstilskudd/kollegastøtte samt tilskudd til 
maskiner. Årsresultatet viser derfor et positivt avvik i forhold til budsjett. 

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1:  
God oversikt over 
renholdsarealene. 

Få lagt inn alle 
renholdarealene i 
FDV-programmet 
innen utgangen av 
2017 

Antall % av 
renholdsarealet på 155 
000m2 som er lagt inn. 

 

80,0 % 0,0 % Våren 2017 oppgraderte 
Eiendom i fra Plania 7 til 
Plania 8. Plania 8 innehar en 
bedre Webløsning enn 
tidligere.. Plania 8 Web har 
også en ny renholdsmodul 
som er mer funksjonell og 
brukervennlig enn den 
desktoputgaven Eiendom har i 
dag. Eiendom vil i 2018 utrede 
om den nye renholdsmodulen 
i web vil være en bedre 
løsning for renhold enn 
dagens desktop løsning. 
Implementeringen er derfor 
utsatt til 2019. 

 Redusere renholds- 
kostnadene til  
kr 160 pr m2 i løpet 
av perioden. 

KOSTRA tall vedr. 
utgifter til renholds-
aktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning. 

 

167  KOSTRA tallene er ikke klare 
før 15.3.18. 
 

Innsatsområde 2: 
INSTA 800 kontroller 

Gjennomføre to 
årlige INSTA800 
kontroller på de 
enkelte 
brukerstedene. 

Antall kontroller 

 

2,0 2,0 Kontrollene er utført som 
planlagt. 
 

Innsatsområde 3: 
Sykefravær 

Redusere 
sykefraværet til 9 % i 
perioden. 

Kommunens 
fraværsstatistikk 

 

10,0 % 9,1 % Renhold har gjennom 
systematisk og godt arbeid 
redusert sykefraværet mer 
enn planlagt. 

Innsatsområde 4: 
Kjønnsbalanse 

Flere menn innenfor 
renhold. 

Antall menn 
rekruttert.  

6,0 10,0 Ved årsslutt så hadde renhold 
7 faste og 3 midlertidig 
ansatte menn. 
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Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,60 % 6,43 % 9,03 % 

 
Det arbeides kontinuerlig med fokus på virksomhetens sykefravær. Tett kontakt og oppfølging av de 
ansatte gir gode resultater. Virksomheten setter inn tiltak nødvendig i samarbeid med den enkelte 
medarbeideren for å finne gode løsninger slik at sykemelding unngås. Fra 2016, hvor sykefraværet var 
på over 12 %, har det vært en jevn nedgang i hele 2017, spesielt langtidssykefraværet har hatt en positiv 
utvikling. 
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Prosjekt, drift og vedlikehold 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
63-Prosjekt, drift og vedlikehold 19 623 20 557 -934 104,8 % 

Sum 19 623 20 557 -934 104,8 % 
 

Virksomheten totalt endte opp med et resultat på ca. kr. 900 000,- i merforbruk. Det har i enkelte 
ansvarsområder vært utfordrende å holde budsjettet, selv om det er tilført ekstra midler fra 
vedlikeholdsfondet. Det har i 2017 vært fokus på rapporter etter miljørettet helsevern og å få lukket 
avvik i formålsbygg. Totalt er vedlikeholdsbehovet langt større enn de økonomiske rammene og en 
tilstreber seg kontinuerlig at dette ikke skal gå utover brukerne. 

Sykehjem, skoler og barnehager krever at en løser viktige behov og avvik raskt og effektivt slik at 
en unngår å stenge bygg. 
En har hele tiden fokus på HMS i alle bygg og personell, det er holdt kurs i asbesthåndtering, fallsikring, 
samt varme arbeider i 2017. 

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Vedlikehold 

Redusere økningen i 
eiendomsmassens 
vedlikeholdsetterslep. I 
2014 var etterslepet kr 
225 mill. I 2016 er 
etterslepet kr 266 mill. 
Dvs ca 10 % økning 
hvert år. Målet er å 
redusere dette til 0 % i 
perioden. 

Egen rapport på 
vedlikeholdsetterslep. 

 

8,0 % 10,0 % En har ikke klart å 
redusere 
vedlikeholdsetterslepet. 
Det blir utarbeidet en 
tilstand og 
vedlikeholdsplan på 
utvalgte bygg i 2018. 
 

 Øke vedlikeholdsmidler 
til kr 100 pr m2 i 
perioden. 

Utgifter til vedlikeholds-
aktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning pr 
m2 

 

80  KOSTRA tallene er ikke 
klare før 15.3.18. 

Innsatsområde 2: 
Energiforbruk i 
kommunale bygg   

Installere komfyrvakter 
i alle boliger ved 
leietakerskifter. 

Fra oversikt i FDV system, 
alt. skjema 13 til SSB. 

 

80,0 % 60,0 % Ny rammeavtale 
elektro og valgt 
standard komfyrvakt til 
boliger. 
 

 Redusere 
energiforbruket i 
byggene med 30 % i 
perioden. Tar 
utgangspunkt i 2014 
tall på 180 kWh pr m2. 

Skjema 35 A delt på areal 
formålsbygg. (Pr d.d. så er 
innrapporterte tall usikre, 
det foregår i 
sammenheng med EPC 
prosjektet en 
kvalitetssikring av tallene) 

 

175  KOSTRA tallene er ikke 
klare før 15.3.18. 
 

Innsatsområde 3: 
Brannforebyggende 
tiltak 

Kartlegge behov for 
brannforebyggende 
tiltak i alle kommunens 
boliger i løpet av 
perioden. 

Tall fra FDV systemet 
Plania. 

 

30,0 30,0 Kartlagt 32 stk. og 
prosjekt sprinkling 
igangsatt i disse. 
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Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,98 % 0,88 % 1,86 % 

 
Sykefraværet havnet i 2017 på 1,9 %. Av dette utgjør korttidsfraværet ca 1 %. Virksomheten jobber hele 
tiden med tiltak som gir gode resultater på sykefraværet. Dette er med på å trygge det gode 
arbeidsmiljø, åpen dialog og tilstedeværelse. 
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Utvikling og forvaltning 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
64-Utvikling og forvaltning 8 306 9 218 -912 111,0 % 

Sum 8 306 9 218 -912 111,0 % 
 
 

Av regnskapet fremkommer det et negativt avvik på kr. 912.000,-. 

Avviket skylles i hovedsak følgende forhold: 

Leieinntektene fra Sykehuset i Vestfold for leie av Presteløkka ble redusert med ca. kr. 570.000,- i 
forhold til budsjett.  Til tross for at SIV hadde avviklet sin virksomhet på Presteløkka, var de fortsatt 
forpliktet i henhold til leiekontrakten. Da HO har tatt de utleiede arealene i bruk, var vi forpliktet til å 
avvikle leieforholdet med SIV. 
Avviket skylles også bruk av ca. kr. 100.000,- til konsulentoppdrag (i hovedsak kostnader til 
nødvendige takseringer av eiendommer). Det ble i tillegg benyttet ca. 70.000,- til ekstrahjelp. Disse 
kostandene var ikke budsjettert. 
Avslutningsvis skylles avviket ca. kr. 200.000,- i ekstra kostnader knyttet til kommunens 
vedlikeholdsansvar for innleide boliger. Årsaken er først og fremst uvanlig mange bytte av leietakere.  

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Effektivisere arealbruk 

Redusere antall m2 
formålsbygg pr. 
innbygger til 3,8 m2. 

Samlet areal på 
formålsbyggene i 
kvadratmeter per 
innbygger 

 

4  KOSTRA tallene er 
ikke klare før 15.3.18. 

Innsatsområde 2: 
Anskaffelse av boliger 

Gjennomføre 
boligbehovsmøter en 
gang pr. måned. 

Egen måling. 

 

11,0 5,0 Ny boligbestiller på 
plass i løpet av året, 
noe som har redusert 
behovet for møter  

Innsatsområde 3: 
Kontroll på leie- og 
festeavtaler 

Alle avtaler skal være 
registrert i FDV 
programmets 
forvaltningsmodul 
innen utgangen av 
2017. 

Egen måling. 

 

100,0 
% 

100,0 % Alle gamle avtaler er 
lagt inn. Nye legges 
inn ved inngåelse. 
 

 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
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Stab eiendom 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
65-Stab eiendom 6 729 6 254 475 92,9 % 

Sum 6 729 6 254 475 92,9 % 
 

Årsresultatet endte med et mindreforbruk på kr. 475 000. 
Dette skyldes delvis at virksomhetene har hatt så høy aktivitet at det ikke har vært tid til den planlagte 
kurs og opplæringsaktiviteten. Det har også vært mindre bruk av midler til informasjonsmateriell og 
annonser. Inntektene fra prosjektarbeider har også ligget over budsjett. 

 

Status mål 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Sykefravær 

Redusere 
sykefraværet på 
Eiendom til 8,5 % 

Sykefraværsstatistikken 

 

9,3 % 6,4 % Gjennom god oppfølging av de enkelte 
sykemeldte ble sykefraværet redusert 
mye mer enn ønsket resultat for året. 

Innsatsområde 2: 
TQM 

Alle ansatte skal 
ha kunnskap om 
kvalitetssystemet 
i løpet av 2017. 

Egen måling. 

 

100,0 
% 

100,0 % Informasjon vedrørende TQM har vært 
opp i møte med alle ansatte. 
 

 Alle ledere skal ta 
i bruk 
kvalitetssystemet 
i sitt daglige virke 
i 2017. 

Egen måling. 

 

100,0 
% 

100,0 % Dokumentmodulen er tatt i bruk av alle 
lederne. Det er ennå forbedrings-
potensiale vedrørende 
hendelsesmodulen. 

Innsatsområde 3: 
Plania (FDV)  

Implementere 
forvaltnings- og 
renholdsmodulen 
i 2017. 

Egen måling. 

 

100,0 
% 

60,0 % Implementering av forvaltingsmodulen 
er gjennomført. Opplæring av personell i 
virksomhet Utvikling og Forvaltning er 
gjennomført. Alle utleie og 
innleiekontrakter er lagt inn i Plania. 
Visualisering av bruk knyttet opp mot 
tegninger videreutvikles. Renhold har 
tatt i bruk melding og 
Arbeidsordresystemet i Plania. Våren 
2017 oppgraderte Eiendom i fra Plania 7 
til Plania 8. Plania 8 innehar en bedre 
Webløsning enn tidligere. Plania 8 Web 
har også en ny renholdsmodul som er 
mer funksjonell og brukervennlig enn 
den desktoputgaven Eiendom har i dag. 
Eiendom vil i 2018 utrede om den nye 
renholdsmodulen i web vil være en 
bedre løsning for renhold enn dagens 
desktop løsning. Renholdsmodulens 
implementering er derfor utsatt til 2019. 

 
Sykefravær 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,79 % 0,00 % 0,79 % 

 
Sykefraværet i staben er lavt og det er ingen grunn til tiltak.  
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Kultur og oppvekst 
Består av: 

 Skole 

 Barnehage 

 Kultur, idrett og fritid 

 Barne- og ungdomstjenester 

 Larvik læringssenter 

 Stab Kultur og oppvekst 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
01-Skole 507 261 507 878 -617 100,1 % 
02-Barnehage 294 310 293 555 755 99,7 % 
03-Barne- og ungdomstjenester 107 888 88 627 19 261 82,1 % 
04-Larvik læringssenter 19 318 19 147 172 99,1 % 
05-Kultur, idrett og fritid 74 403 75 094 -690 100,9 % 
06-Stab Kultur og oppvekst 5 087 5 424 -337 106,6 % 

Sum 1 008 268 989 726 18 542 98,2 % 
 
 

Tallene i tabellen over viser fordelt til de enkelte virksomheter fratrukket Sentrale utgifter og inntekter 
som ligger i budsjettskjema 1A. 
Tabellen under viser hva netto ramme er basert på totaløkonomien på virksomheten. 
PÅ dette tjenesteområdet er tallene like. 
 

Virksomheter i tjenesteområdet Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i % 
Skole 507 261 507 878 -617 100,1 
Barnehage 294 310 293 555 755 99,7 
Barne- og ungdomstjenester 107 888 88 627 19 261 82,2 
Larvik læringssenter 19 318 19 147 172 99,1 
Kultur, idrett og fritid 74 403 75 094 -690 100,9 
Stab Kultur og oppvekst 5 087 5 424 -337 106,6 

Kultur og oppvekst 1 008 268 989 726 18 542 98,2 
 

Samlet sett leverer tjenesteområdet et resultat på 18,5mill kr. Dette er i stor grad knyttet til Barne- og 
ungdomstjenester, og herunder tilskudd til enslige mindreårige. 

Virksomhet Skole har en total budsjettramme på 510 mill kr, og leverer et resultat på 0,1 % avvik. Dette 
er et meget godt resultat. Det kommer av nitidig oppfølging og veiledning av avdelingsledere, som 
leverer gode resultater. Det er høy kompleksitet i så stort budsjettet, men tett kontrollering av 
budsjettrammene gjør at virksomheten leverer til tross for store utfordringer. 

Virksomhet Barnehage har en total budsjettramme på 300 mill kr, og leverer et resultat på 0,3% avvik. 
Igjen er dette meget presist levert. Det kommer av oppfølging og veiledning av avdelingsledere, som 
leverer gode resultater. Tilskudd til private barnehager fikk i 2017 tildelt 6 mill kr ekstra, ved 1. 
kvartalsrapport 2017 (KST-103/17). 

Virksomhet Barne- og ungdomstjenester rapporterer et mindre forbruk på 19,3 mill kr som i hovedsak er 
knyttet til tilskudd enslige mindreårige flyktninger. Disse tilskuddene bestemmes av bosettingsår og 
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alder noe som gjør at inntektene kan variere stort fra år til år. I tillegg så påvirker antall nye bosettinger 
størrelsen på inntektene. I årene 2015 og 2016 hadde Larvik kommune høye bosettingstall noe som er 
med på å forklare det positive resultatet i 2017. Bosettingstallene for Larvik kommune har imidlertid 
blitt kraftig redusert og dette i kombinasjon med at de fremtidige inntektene for enslige mindreårige 
flyktninger som allerede er bosatt reduseres, så er omstilling nødvendig for å oppnå balanse i årene 
fremover. 

Virksomheten Kultur Idrett og Fritid rapporterer på et merforbruk på 0,69 mill kr ved årets utløp. Dette 
avviket tilskrives i hovedsak poesihovedstaden og driftskostnader knyttet til sliperiet. Virksomhet Larvik 
Læringssenter har et resultat i 2017 på 0,17 mill kr og Stab Kultur og Oppvekst rapporterer på 
et merforbruk ved årsslutt 2017 på 0,33 mill kr.  

 

Status målsettinger 
 
Målsetting Status måloppnåelse 
Flere over 16 år skal ha høyere 
utdanning og faglig kompetanse 

Utdanning vil kunne bidra både til å bedre helseutfordringer og til å redusere fattigdom. 
Tjenesteområdet Kultur og oppvekst har gjennom 2017 økt sin fokus på tverrfaglig 
arbeid ved videre implementering av Plan for helhetlig oppvekst, både på tvers av og 
innad i alle virksomhetene. Som et skritt på veien for å gi Larvik landets beste 
læringsmiljø jobbes det kontinuerlig med Beredskapsteam mot mobbing, VIS og ART i 
skoler og barnehager, Kvalitet i Larvikskolen, Lærende nettverk på tvers av 
aldersgruppen man underviser for, Psykologisk førstehjelp på 3. og 9. trinn, Helsesøster, 
ressursteam og miljøarbeider i skolene. 

I 2020 skal andelen barn og unge 
med psykiske lidelser og symptomer 
reduseres 

Tjenesteområdets arbeid for psykisk helse anses for å være forebyggende og må derfor 
måles over tid for å se endringene. Kultur og oppvekst har gjennom 2017 innført 
psykologisk førstehjelp for alle skoler på 3. og 9. trinn, økt skolehelsetjeneste på 
barneskoler, økt bevissthet knyttet til traumebevisst omsorg, fokus på utvidet nettverk 
og medvirkning i barneverntjenesten og videreutvikling av Aktiv Larvik.  

Mobbing og opplevd ensomhet blant 
barn og unge reduseres innen 2020 

Larvik kommune har nulltoleranse mot mobbing. Tjenesteområdet arbeider kontinuerlig 
med å ivareta dette på arenaer hvor barn og unge deltar, blant annet gjennom 
beredskapsteam mot mobbing, handlingsplan for psykososialt skolemiljø, 
elevrådsseminar og foreldrestøttende tiltak 

Sikre trygge og gode oppvekst- og 
levekår for barn og unge 

Larvik kommunes mål er å ivareta hele barnet, hele døgnet. Alle skal oppleve et 
likeverdig tilbud i Larvik. Iverksatt kompetanseheving, implementering av Plan for 
helhetlig oppvekst og kontinuerlig forbedring av rutiner for samhandling på tvers av 
virksomheter og tjenesteområder i 2017 er et skritt videre mot likeverdig 
døgnkontinuerlig tilbud. Prosessen er langsiktig og utfordrende å måle på kort sikt. 
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Status investeringer 

 
Beløp i 1000 

 Totalbudsjett Årets 
budsjett 

     

 Vedtatt Påløpt Avvik Ferdig 
år 

Estimert 
ferdig 

Fram 
drift 

Risiko Status vurdering 

Etterbruk av E18 1 220 0 0 2017 4K-2018   Lav 
risiko 

Prosjektet videreføres i 2018 
 

Grunnskole, IKT - 
opprettholde 
standard 

2 670 491 -500 2020 4K-2020   Lav 
risiko 

Parallelt med prosjektet SIKT 3 jobbes det 
med generelle tiltak på skolene. Midlene er 
brukt til fornyelse av bærbare PCer til 
lærere. PCene som er fornyet bærer preg av 
alder og slitasje. Kommunen fortsetter å 
rullere ut gammelt utstyr, for å nå målet om 
at alle maskiner skal støtte Windows 10 
innen mars 2019. 

Kjøp/salg av bil 0 180 0 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Kultur og oppvekst: Varebil ble kjøpt inn til 
ambulerende tjenester i virksomheten. 

SIKT 3 - Investering 5 732 3 018 0 2017 2K-2018   Lav 
risiko 

Det er 6400 nettbrett i Larvikskolen. 
Omtrent 2/3 av nettbrettene er leaset på 
avtaler over 3 og 4 år. Alle elever, lærere, 
assistenter og «fellesfunksjon» har 
nettbrett av typen iPad Air2 eller iPad 2017. 
Det er en rest på ca 200 000 kr i 
investeringsmidler. Disse søkes videreført til 
2018, til ytterligere opplæring av ansatte og 
implementering. Kurs i STL+ vil blir tilbudt 
alle som driver leseopplæring på 1. til 4. 
trinn. Reparasjoner av iPad belastes 
skolene. Det er gjennomført et anbud og vi 
har en ny avtale på bytte av skjerm – den 
vanligste skaden. 

Skoleadministrativt 
program 

1 033 434 0 2017 2K-2018   Lav 
risiko 

Visma Unique AS er valgt som leverandør av 
nytt skoleadministrativt system (Visma Flyt 
skole) og kontrakt ble inngått før 
sommeren. Tjenesten skal dekke 
verdikjeden for skoleadministrasjon, fra 
elever og foresatte, via ansatte ved den 
enkelte skole til kommunen som skoleeier. 
Tjenesten inkluderer foreldreportal og 
digital meldingsbok for kommunikasjon 
mellom skole og hjem. Visma Flyt skole ble 
satt i drift til skolestart august 2017. Noe 
implementering og opplæring gjenstår og 
blir gjennomført gjennom inneværende 
skoleår. 

Sum 10 655 4 122 -500      
 
 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,73 % 5,37 % 7,10 % 

 
Kultur og oppvekst har et samlet sykefravær på 7,1 % hvor 1,73 % er korttidssykefravær og 5,37 % er 
knyttet til langtidsfravær. Sykefraværet kommenteres ytterligere i rapporteringen til virksomhetene. 
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Skole 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
01-Skole 507 261 507 878 -617 100,1 % 

Sum 507 261 507 878 -617 100,1 % 
 
 

Virksomheten har stor fokus på kompetanseheving og veiledning av avdelingsledere for å skape eierskap 
til sine egne budsjetter. Det gjennomføres felleskurs og individuell veiledning for budsjettering og 
økonomistatus. Virksomheten anser det for sitt samfunnsoppdrag å benytte tildelte midler til å lage en 
god tjeneste for brukerne. Virksomheten arbeider kontinuerlig mot økonomisk balanse. 

Virksomhet Skole har en total budsjettramme på mill kr 510, og leverer et resultat på 0,1% avvik. Dette 
er et meget godt resultat. Det kommer av nitidig oppfølging og veiledning av avdelingsledere, som 
leverer gode resultater. Det er høy kompleksitet i så stort budsjettet, men tett kontrollering av 
budsjettrammene gjør at virksomheten leverer til tross for store utfordringer. Det er likevel enkelte 
skoler som har hatt økonomiske utfordringer gjennom 2017, som har fått tettere oppfølging og har 
avsluttet året med merforbruk. Videre i 2018 fortsetter veiledning og vurdering av budsjettene. 

Status mål 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Økt læring med 
digitale verktøy 

Elevenes 
resultater på 
nasjonale prøver i 
lesing, regning og 
engelsk har 
progresjon. 

Nasjonale prøver på 5. trinn 
engelsk har 5 prosentpoeng færre 
elever på laveste mestringsnivå. 

 

28,6 % 26,3 % * se samlet tekst for 
status 
 

  Nasjonale prøver på 5. trinn lesing 
har 5 prosentpoeng færre elever 
på laveste mestringsnivå. 

 

27,6 % 33,1 % * se samlet tekst for 
status 
 

  Nasjonale prøver på 5. trinn 
regning har 5 prosentpoeng færre 
elever på laveste mestringsnivå. 

 

24,2 % 28,3 % * se samlet tekst for 
status 
 

  Nasjonale prøver på 8. trinn 
engelsk har 5 prosentpoeng færre 
elever på laveste mestringsnivå. 

 

8,6 % 10,3 % * se samlet tekst for 
status 
 

  Nasjonale prøver på 8. trinn lesing 
har 5 prosentpoeng færre elever 
på laveste mestringsnivå. 

 

5,5 % 8,1 % * se samlet tekst for 
status 
 

  Nasjonale prøver på 8. trinn 
regning har 5 prosentpoeng færre 
elever på laveste mestringsnivå. 

 

7,7 % 7,4 % * se samlet tekst for 
status 
 

  Nasjonale prøver på 9. trinn lesing 
har 5 prosentpoeng færre elever 
på laveste mestringsnivå. 

 

1,3 % 8,3 % * se samlet tekst for 
status 
 

  Nasjonale prøver på 9. trinn 
regning har 5 prosentpoeng færre 
elever på laveste mestringsnivå. 

 

2,1 % 7,4 % * se samlet tekst for 
status 
 

 Elever i 
Larvikskolen 
opplever at 
vurdering av 
prestasjoner og 
arbeid brukes som 
grunnlag for videre 

Alle skoler i Larvik har grønt nivå 
på indikatoren for vurdering 
(PULS), noe som betyr at man har 
tilfredsstillende oppfølging av 
vurderingsforskriften. 

  

Grønn Grønn Resultater er fra 
skoleåret 2016/2017. 
 
* se samlet tekst for 
status 
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Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

læring og for å 
utvikle 
kompetanse. 

 Elever som går ut 
av grunnskolen har 
faglig og sosial 
kompetanse til å 
møte kravene i 
videregående 
utdanning. 

Andelen elever som har 
gjennomført VG1 er høyere enn 
gjennom-snittet av de siste tre 
foregående år. 
Resultatene presenteres med tall 
for de tre siste år. 
Tidligere målt andel utgjør: 2013: 
87,7 %, 2014: 87,1 %, 2015: 83,5%. 

 

85,6 % 88,0 % Resultater er fra 
skoleåret 2016/2017. 
 
* se samlet tekst for 
status 
 

Innsatsområde 3: 
Vennskap, 
inkludering og sosial 
kompetanse (VIS) 

Elever i 
Larvikskolen trives 
på skolen og 
opplever trygghet 
og sosial 
tilhørighet. 

Alle skoler i Larvik har grønt nivå 
på indikatoren for trivsel (PULS), 
noe som betyr at man har 
tilfredsstillende oppfølging av 
læringsmiljøet. 

  

Grønn Grønn Resultater er fra 
skoleåret 2016/2017. 
 
* se samlet tekst for 
status 

 

* Resultater er fra skoleåret 2016/2017. Utfyllende evaluering av resultatene er levert i Tilstandsrapport 
med kvalitetsmelding for Larvikskolen 2016/2017, jf. KST-134/17 per 18.10.17. 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,78 % 4,48 % 6,26 % 

 
Skole og SFO har et forholdsvis gjennomsnittlig lavt sykefravær i 2017. Det er 1,78% på kort tid, 4,48 % 
på langtid og 6,26% totalt. Utfordringen er store forskjeller mellom avdelinger. Skole og HR samarbeider 
godt om tiltak enkelte steder. Skole vil knyttes opp mot nærværsprosjektet, og har hatt stor nytte av HR 
sin kompetanse og profesjonalitet på å ta tak i utfordringene. 
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Barnehage 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
02-Barnehage 294 310 293 555 755 99,7 % 

Sum 294 310 293 555 755 99,7 % 
 
 

Virksomheten har stor fokus på kompetanseheving og veiledning av avdelingsledere for å skape eierskap 
til sine egne budsjetter. Det gjennomføres felleskurs og individuell veiledning for budsjettering og 
økonomistatus. Virksomheten anser det for sitt samfunnsoppdrag å benytte tildelte midler til å lage en 
god tjeneste for brukerne. Virksomheten arbeider kontinuerlig mot økonomisk balanse. 

Virksomhet Barnehage har en total budsjettramme på 300 mill kr, og leverer et resultat på 0,3 % avvik. 
Dette er presist levert. Virksomhet Barnehage overholder sin budsjettramme totalt sett for kommunale 
barnehager. Det tyder på at avdelingsledere har gjennomført sitt oppdrag innenfor den økonomiske 
rammen. 

Tilskudd til private barnehager 
Tilskudd til private barnehager fikk i 2017 tildelt 6 mill kr ekstra, ved 1. kvartalsrapport (KST-103/17). 
Tilskudd til private barnehager har et merforbruk på kr 500 000 Dette kommer av barn bosatt i Larvik 
kommune, men som benytter private barnehager i andre kommuner. Larvik kommune er da pliktig til å 
dekke oppholdet, jf. Forskrift §15. 

Status mål 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017   

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1: De 
yngste i barnehagen 

Barn starter tidligere i 
barnehage enn før og 
det er viktig at de 
voksne har spesiell 
kompetanse på barnas 
utvikling og spesielle 
behov. 

Alle ansatte som arbeider 
med de yngste i 
barnehagen skal 
gjennomføre en kursrekke 
på tre kvelder.  

80,0 % 

 

80,0 % Barnehagene ble 
oppfordret til å delta på 
kompetanseutviklingen. 
Kursrekken, som ble 
holdt av PP-Tjenesten 
fikk gode skussmål og 
ble ettertraktet blant 
de ansatte. Da ble også 
oppslutningen bedre.  

Innsatsområde 2: VIS 
vennskap, inkludering 
og sosial kompetanse 

5 åringer og 1.klas-
singer i alle barnehager 
og skoler i kommunen 
deltar på VIS dagen i 
Bøkeskogen. 

Alle barnehager og skoler 
med 1.klassetrinn deltar 
på Bøkeskogdagen juni 
2017 

 

100,0 
% 

 

100,0 % Alle kommunale 
barnehager må stille 
opp på Bøkeskogdagen. 
Det legges til rette for 
transport.  

 
Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,31 % 8,33 % 10,64 % 

 
Sykefraværet i barnehage er fortsatt høyt. Dette gjelder langtidsfraværet. Barnehagene i Larvik har et 
lavere fravær enn barnehagene på landsbasis. Det er riktignok stor variasjon fra barnehage til 
barnehage, men alle barnehagene arbeider aktivt med dette. Det er innledet et nytt samarbeid mellom 
barnehagene, NAV og HR avdelingen som er rettet mot arbeid med oppfølging av enkeltpersoner for å 
få alle tilbake i arbeid så raskt som mulig.  
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Barne- og ungdomstjenester 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
03-Barne- og ungdomstjenester 107 888 88 627 19 261 82,1 % 

Sum 107 888 88 627 19 261 82,1 % 
 
 

Virksomheten Barne- og ungdomstjenester rapporterer et mindre forbruk på 19,3 mill kr i 2017. Dette 
resultatet er i hovedsak knyttet til tilskudd enslige mindreårige flyktninger.  

Barnevernstjenesten rapporterer om 17 mill kr mindre forbruk. 3,4 mill kr av dette tilskrives lavere 
kostnader knyttet til omsorgsplasseringer enn budsjettert noe som indikerer at kostnadsbesparende 
tiltak virker. 12,6 mill kr av mindreforbruket tilskrives tilskudd knyttet til enslige mindreårige 
flyktninger. Tilskuddene knyttet til enslige mindreårige flyktninger bestemmes av bosettingsår og alder 
noe som gjør at inntektene kan variere stort fra år til år. I tillegg til dette så er det knyttet stor usikkerhet 
til antall nye bosettinger per år som igjen påvirker tilskuddet. Når det gjelder kostnadssiden så vil denne 
variere med sammensetningen av bosettingstiltak. Lettere tiltak som egne boliger og hybler knyttet til 
vertsfamilier er langt billigere enn døgnbemannede bofellesskap og institusjoner. I tillegg så vil øvrige 
kostnader i en viss grad endre seg når antall bosettinger endres med tanke på behov for bemanning 
blant annet. 

På grunn av de høye bosettingstallene i 2015 og 2016 og alderssammensetningen av disse, i 
kombinasjon med et kostnadsbevisst omsorgstilbud som ivaretar den enkeltes behov, så har arbeidet 
med enslige mindreårige gitt gode overskudd i 2016 og 2017. Dette vil endre seg i årene fremover da de 
høye bosettingstallene i 2015 og 2016 har blitt kraftig redusert. Beregninger hvor en tar utgangspunkt i 
2 nye bosettinger per år frem til 2021 og hvor kostnadsnivået fra 2017 ligger til grunn viser at Larvik 
kommune vil ha 1,6 mill kr i overskudd i 2018. I 2019 og 2020 vil derimot tjenesten gå med henholdsvis 
12,7 mill kr og 19,9 mill kr i underskudd og dette vil øke i årene etter 2021. Det er viktig å understreke i 
disse beregningene ikke tar høyde for at det døgnbemannede tilbudet justeres, noe som ikke er en reel 
forutsetning, men hensikten med beregningene er å få frem sårbarheten. Tilbudet må omstruktureres i 
2018 og 2019 under disse forutsetningene - et arbeid som allerede er igangsatt.  

Avdelingen Helsetjenester og familiesenter rapporterer om 1,1 mill kr i mindre forbruk som i hovedsak 
er knyttet til vakante stillinger samt noe høyere refusjon av kostnader enn budsjettert. Avdeling bolig for 
enslig mindreårige flyktninger rapporterer et merforbruk på 250 000. Psykologtjenester og selektive 
tiltak rapporter et mindre forbruk på 410 000. 
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Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017   

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Tidlig innsats mot 
de yngste barna 

Hjemmebesøk til alle 
nyfødte som grunnlag 
for lett tilgjengelige 
tjenester, tidlig i alder. 

Andel nyfødte med 
hjemmebesøk 
innen to uker etter 
hjemkomst  

94 

 

96 Det er et prioritert område å få 
til hjemmebesøk hos alle 
nyfødte. Alle får tilbud men det 
er noen som takker nei. Dette 
kan være mødre som har født 
barn tidligere. 
96 % er et godt resultat.  

 Reduksjon i andel barn 
med barneverntiltak. 

Andel barn med 
barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-17 år 

 

5 

 

6 Det er en økning på andel barn 
med barneverntiltak ift. 
innbyggere 0-17 år fra 5% i 
2016 til 6% i 2017. 
Dette kan skyldes at flere barn 
med hjelpebehov fanges opp 
og tilbys tiltak og det kan også 
skyldes normale svingninger i 
en kommune. Målet er at de 
forebyggende tiltakene skal 
være så gode at adelen barn 
med tiltak skal reduseres.  

Innsatsområde 2: 
Fremme barn og 
unges psykiske 
helse. 

Reduksjon i andel unge 
med depressivt 
stemningsleie. 

Andel unge med 
depressivt 
stemningsleie 
(Ungdata) 

 

12,0 % 

 

17,0 %  

 Reduksjon i andel unge 
som rapporterer på 
ensomhet. 

Andel unge som 
rapporterer på 
ensomhet 
(Ungdata) 

 

19,0 % 

 

22,0 % Arbeid med å fremme barn og 
unges psykiske helse er et 
langsiktig og forebyggende 
arbeids som krever en 
koordinert og samlet innsats. 
Data fra Ungdata 
undersøkelsen viser en negativ 
utvikling fra 21 % til 22 % på 
andelen unge rapporterer på 
opplevd ensomhet. Årsaken til 
denne utviklingen er 
antageligvis svært sammensatt. 

Innsatsområde 3: 
Samarbeid med 
utvidede nettverk  

Familieråd benytte 
som metode for å sikre 
medvirkning og 
samarbeid med barn 
og unges familie og 
sosiale nettverk. 

Antall familieråd i 
Barne- og 
ungdomstjenester. 

 

15 

 

33 Arbeidet med å samarbeid med 
familiers utvidede nettverk har 
over tid vært et 
satsningsområde. Larvik 
kommune har gitt opplæring til 
egne familierådskoordinatorer 
som arbeidet med å legge 
tilrette for familieråd. Målet er 
godt forankret i virksomheten 
og det er utarbeidet rutiner 
som hele tiden etterspør om 
familieråd er blitt vurdert. Det 
er også jobbet godt med 
holdningsarbeid knyttet til 
involvering av familie og 
nettverk i virksomheten. Dette 
sammen med gode resultater i 
de enkelte sakene har bidratt 
til at tilbudet i større grad 
etterspørres.  

 Familieråd i 
familiesentrene (FIF) 
med reflekterende 

Antall familieråd 
(FIF) pr år  

60 

 

76 Det er gjennomført 76 
familiesenterråd i 2017. 
Tiltaket har vært et 
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Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017   

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

team som metode 
benyttes ved 
sammensatt 
problematikk hvor mål 
og tiltak er uklart. 

satsningsområde. På tross av 
utfordringer knyttet til det 
tverrfaglige samarbeidet er det 
gjennomført flere familieråd i 
familiesentrene en måltallet på 
60.  

 Startmøter benyttes 
som metode for å sikre 
medvirkning og 
effektivitet i 
undersøkelsessaker i 
barneverntjenesten. 

Antall startmøter i 
barneverntjenesten 
pr. år. 

 

95 

 

130 Barneverntjenesten har erfart 
meget god nytte og effekt av å 
benytte seg av startmøter i 
undersøkelsessaker. Det har 
bidratt til et bedre samarbeid 
med familiene og med 
samarbeidspartnere. Det 
er jobbet godt med 
holdningsskapende arbeid og 
utarbeidelse av rutiner som 
sikrer at tiltaket blir benyttet så 
ofte som mulig. Det har vært 
maksimal utnyttelse av 
ressursene som er knyttet til 
dette tiltaket.  

Innsatsområde 4: 
Identifisere 
tidstyver (Lean) 

Barneverntjenesten 
løses sine oppgaver 
innen lovpålagt frist. 

Antall fristbrudd i 
barneverntjenesten 
(BLD) 

 

5 

 

21 Det er en markant økning i 
antall fristbrudd knyttet til 
barneverntjenesten arbeid 
med å gjennomføre 
undersøkelser. Dette skyldes i 
all hovedsak stor saksmengde, 
mange alvorlige saker og i 
perioder høyt sykefravær. Flere 
saker omhandler vold mot barn 
sammenlignet med tidligere år. 
196 meldinger var 
voldsrelaterte 
I 2017 kom det 782 
bekymringsmeldinger av disse 
gikk 461 til undersøkelse. i 21 
saker ble det brukt lenger tid 
en frist på 3 mnd for å 
konkludere i undersøkelsen.  

 Helseundersøkelser i 
helsestasjonen er et 
tilbud til alle barn. 

Andel barn som har 
fullført 
helseundersøkelse 
ved 2-3 års alder 

 

94 

 

97 Det gis et godt tilbud om 
helseundersøkelse. Det er et 
fokusområde om å komme ut 
med tilbudet til alle foreldre 
med 2-3 åringer i 
hjemmet. Rutiner er forbedret 
slik at man klarer å fange opp 
flere barn og gi tilbud om 
helseundersøkelse. 
En måloppnåelse på 97% 
ansees som meget bra.  

 

Alle økonomiplantiltak knyttet til virksomheten er gjennomført. 
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Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,26 % 6,81 % 8,07 % 

 
Barne- og ungdomstjenestene har et samlet sykefravær på 8,07% hvor 1,26 % er korttidssykefravær og 
6,81 % er knyttet til langtidsfravær. Det samlede sykefraværet vurderes som høyt spesielt i 
barnevernstjenesten og helse- og familiesentrene. 

Mye av langtidsfraværet har vært knyttet til graviditet hos flere ansatte samt at en mindre del har vært 
rapportert knyttet til arbeidsbelastningen i avdelingen. Noe av fraværet blir rapportert knyttet til annen 
somatisk sykdom. 

Det har vært iverksatt flere ulike tiltak i virksomheten for å redusere sykefraværet. Barnevernstjenesten 
har satt inn ekstra ressurser for å lette arbeidsbelastningen i en kortere periode. Det er forsøkt å ansette 
ekstra bemanning for redusere belastingen på de ansatte. Dette har ikke fungert som ønsket i og med at 
antallet sykemeldte har oversteget den ekstra bemanningen som ble satt inn. Det ble ansatt to ekstra 
saksbehandlere for å ta undersøkelsessaker. Det er også ansatt en saksbehandler som har jobbet hele 
året med å bistå saksbehandlere med å utføre dokumentasjon dette også for å redusere trykk og 
arbeidsbelastning. 

Utover dette gjennomføres det dialogmøter samt fokus på tilrettelegging der det er mulig. Flere ansatte 
har deltatt på kurs via iFokus for å lære å håndtere stress og mestre arbeidshverdagen. 

Det samarbeides med bedriftshelsetjenesten om tilrettelegging av arbeidsplassen og for å unngå 
belastningsskader. Det er kjøpt inn nye stoler samt heve- og senke bord på flere kontorer. 
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Larvik læringssenter 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
04-Larvik læringssenter 19 318 19 147 172 99,1 % 

Sum 19 318 19 147 172 99,1 % 
 
 

Larvik Læringssenter har et resultat i 2017 på kr 0,17 mill. 

Voksenopplæringa har samlet et mindre forbruk på kr 0,55 mill. 

Bak tallene er det et merforbruk på lønn som skyldes økt aktivitet knyttet til elever med 
funksjonshemming på kombinasjonsklassen på Thor Heyerdahl videregående skole. Dette dekkes av 
særskilte tilskudd fra Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi). Voksenopplæringa har i 2017 hatt 
merinntekter fra statlige tilskudd, refusjoner fra fylkeskommune og refusjoner fra kommuner som bidrar 
til et positivt resultat i regnskapet. 

Norskskolen har et samlet merforbruk på kr 0,33 mill. 

Norskskolens avvik skyldes at Larvik Læringssenters satsing på digital plattform i undervisningen i hele 
virksomheten er belastet her. Denne innsatsen er dekket av økte tilskudd på pr capita for 
norskundervisning og kommunale utviklingsmidler fra IMDi. Bak tallene er det ellers økte 
lønnskostnader på kr. 0,5 mill. Dette gjenspeiler økt aktivitet bl.a. som følge av deltakere fra 
Integreringsmottaket. Dette er kompensert med økte statlige pr capita tilskudd for norskundervisning. 

Verket viser et regnskap i tråd med budsjettet. 
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Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017   

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 1: Digital 
hver dag. En satsing på 
grunnleggende digitale 
ferdigheter i LLS 

- Norskskolens 
deltakere ligger over 
landsgjennomsnitt på 
norskprøver 
- 30 elever avlegger 
grunnskoleeksamen på 
Voksenopplæringa. 
- Elever fra 
Kombinasjonsklassen 
fullfører og består 
videregående 
opplæring. 
 

Folkehelsebarometeret, 
tema levekår. 
VGS eller høyere 
utdanning 30-39 år. 

 

81,0 % 

 

88,0 % Norskprøvene viser 
gode resultater over 
landsgjennomsnittet. 
Prøvene måler nivåer 
innenfor det 
europeiske 
rammeverket, og de 
er fordelt innen 4 
ferdighetsprøver. 
 
38 elever har avlagt 
grunnskoleeksamen 
på 
Voksenopplæringa. 
 
Tall fra 
Kombinasjonsklassen 
viser at det går bra 
med elevene. 88 % 
fullfører og består 
videregående 
opplæring. Det er 
kun registrert ett 
avbrudd på 2 kull.  

Innsatsområde 2: Styrke 
innsatsen for voksne 
som ikke er i arbeid 
eller utdanning 

Redusere venteliste på 
Verket og sikre 
overgang til arbeid og 
utdanning for brukere 
av tjenesten. 

Innmelding og registrering 
på tilbud på Verket. 

 

40 

 

60 I 2017 ble det 
registrert over 400 
medlemmer på 
Verket. Det er 
fortsatt ventelister på 
aktivitetsgruppene. 
Dette skyldes 
begrensninger i 
lokalene.  

 
 
 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,00 % 4,70 % 5,70 % 

 
Sykefraværet i 2017 var akseptabelt med 4,7 % på langtidsfravær og 1,0 % på korttid.  Sykefraværet er 
akseptabelt iht kommunens krav. Langtidsfraværet skyldes eksterne forhold og er ikke relatert til 
arbeidsmiljøet. 

De sykemeldte følges opp av ledere i tråd med kommunens oppfølgingsrutiner for sykefraværet. 
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Kultur, idrett og fritid 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
05-Kultur, idrett og fritid 74 403 75 094 -690 100,9 % 

Sum 74 403 75 094 -690 100,9 % 
 
 

Virksomheten Kultur Idrett og Fritid rapporterer på et merforbruk på 0,69 mill kr ved årets utløp. Dette 
avviket tilskrives i hovedsak poesihovedstaden og driftskostnader knyttet til sliperiet.  

Kulturavdelingen rapporterer om kr 470 000 i merforbruk. Dette forklares med høyere driftskostnader 
ved sliperiet enn budsjettert. Idrett og fritid rapporterer om kr 465 000 i mindre forbruk som tilskrives 
lavere lønns- og driftskostnader i avdelingen enn budsjettert. Biblioteket rapporterer om 130 000 i 
merforbruk og kulturskolen hadde kr 110 000 i mindre forbruk. Videre så tilskrives 330 000 av KIF sitt 
samlede merforbruk prosjektet Poesihovedstaden. 

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 2: 
Videreutvikle 
Kulturskolens tilbud 

Etablere og 
videreutvikle et tilbud i 
Larvik kulturskole som 
legger til rette for at 
barn og ungdom som 
ønsker det får kvalitativ 
god kunstfaglig 
opplæring. 

Tall hentet fra blant annet 
GSI 

 

1 550 1 609 Larvik kulturskole har 
en positiv trend når 
det gjelder deltakere 
og tilbud.  

Innsatsområde 3: 
Tilpassing av aktivitet og 
anlegg 

Sikre at aktivitet og 
anlegg er tilpasset de 
ulike gruppers behov og 
ønsker, særlig de som i 
dag driver lite idrett og 
friluftsliv. 

Aktiv Larvik: Deltakere i 
ulike aktiviteter og alder. 
 

 

150 130 Det er vanskelig å 
måle dette eksakt da 
dette er et drop-in 
tilbud. Det har vært 
en positiv utvikling 
men målet på 150 er 
ennå ikke nådd 

  Utleie/bruk av kommunale 
idrettsanlegg i forhold til 
total kapasitet 

 

85,0 % 83,0 % Fagerlihallen har økt 
den totale 
kapasiteten, og i en 
overgangsperiode 
har dette innvirkning 
på resultatet. Dette 
vil positivt justeres i 
tiden fremover.  

Innsatsområde 5: Styrke 
lag og foreninger 

Styrke frivillige lag og 
foreninger, utvikle 
organisasjonsform og 
øke aktivitet og 
deltagelse. 

Økning i % av 
tilskuddsrammen til lag og 
foreninger. Utgangspunkt 
er 9,6 mill kr. 

 

1,0 % 0,0 % Ingen økning i 2017, 
men det er politisk 
vedtatt en økning for 
kultur-
 lag/foreninger i 2018 

Innsatsområde 6: 
Videreutvikle 
biblioteket som 
møteplass 

Larvik bibliotek skal 
etablere seg som byens 
viktigste møteplass og 
øke besøkstallet til 4,6 
besøk pr. innbygger pr. 
år. Tilbudene skal 
videreutvikles  innenfor  
litteraturformidling, 
kulturformidling og 

Antall besøk pr innbygger 

 

4,5 4,2 Nedgangen skyldes 
nytt system for 
telling og en justering 
på hvordan vi 
beregner besøkstall.  
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Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

kunnskapsformidling.  

 
Alle økonomiplantiltak for virksomheten ble gjennomført og tilskudd utbetalt men Tiki festivalen ble 
ikke avviklet. 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,92 % 2,36 % 3,28 % 

 
Kultur- idrett og fritid har et samlet sykefravær på 3,28 % hvor 0,92 % er korttidssykefravær og 2,36 % er 
knyttet til langtidsfravær. Det samlede sykefraværet vurderes som lavt og på et tilfredsstillende 
nivå. Virksomheten har generelt et lavt sykefravær og har et kontinuerlig fokus på dette samt å fremme 
trivsel og et godt arbeidsmiljø. 
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Stab Kultur og oppvekst 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
06-Stab Kultur og oppvekst 5 087 5 424 -337 106,6 % 

Sum 5 087 5 424 -337 106,6 % 
 
 

Stab Kultur og Oppvekst rapporterer på et merforbruk ved årsslutt 2017 på 330 000. 180 000 av dette 
avviket tilskrives prosjektet Poesihovedstaden. Det resterende avviket knyttes til felles ledersamlinger 
og kompetansetiltak som benyttes på tvers av tjenesteområdet men som ikke er belastet de ulike 
virksomhetene.  

 
Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 4: 
Myndighetsutøvelse 
innenfor 
barnehageområdet 

Tilsyn med 
barnehagene i Larvik 
gjennomføres i tråd 
med oppsatt plan.  

Rapporter fra 
gjennomførte tilsyn i 
barnehagene i Larvik.   

100,0 
% 

100,0 %  

 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,63 % 0,00 % 0,63 % 

 
Stab kultur og oppvekst har et samlet sykefravær på 0,63 % og dette fraværet består kun 
av korttidssykefravær. Det samlede sykefraværet vurderes som lavt og på et tilfredsstillende nivå. 

 
 



25/18 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 - 18/00080-2 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 : Årsrapport 2017_Larvik kommune

Årsrapport-2017 
 

Side 119 av 146 

Areal og teknikk 
Består av: 

 Larvik brannvesen 

 Landbruk 

 Arealplan 

 KMT Forvaltning 

 KMT Øya 

 Byggesak 

 Geodata 

 Stab-støtte 

 

Utvikling og utfordringer 
 Areal og teknikk sitt utfordringsbilde spenner fra å bidra til samfunnsutvikling, utnytte teknologiske 
løsninger på en bedre og bredere måte, og ha en differensiert og profesjonell kundebehandling. 
Kommunen skal på tross av en stadig synkende veikapital, bidra til å redusere trafikkulykker og sikre god 
framkommelighet. Kommunen skal ha en sikker og tilfredsstillende leveranse av vann og avløp, levere 
beredskap og forebyggende tiltak. Uavhengig av små og store utfordringer innen de enkelte 
virksomhetene vil hovedutfordringen til Areal og teknikk være summen av de forventninger som stilles 
til oss og vår evne til å levere. 

Å ivareta befolkningens trygghetsfølelse og å sikre kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner 
omfattes av begrepet samfunnssikkerhet. Samfunnssikkerhet er for det første å kunne identifisere 
risiko. Dernest å forebygge og håndtere så vel ekstraordinære hendelser som dagligdagse hendelser. 
Samfunnssikkerhet innebærer også å forhindre at mindre hendelser blir så mange at det går ut over 
samfunnet. Areal og teknikk vil ha et fokus på gode løsninger for å møte utfordringene som vil komme 
med klimaendringene og spesielt økt ekstremvær. 

Brukerne av Areal og teknikk sine tjenester er kompetente, forventningsfulle og vil bruke teknologiske 
løsninger i større og større grad i fremtiden. Helhetlig informasjon ut bidrar til åpne prosesser og dialog. 
Helhetlig informasjon krever kunnskap og kompetanse. 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
51-Brann og redning 29 611 29 963 -352 101,2 % 
52-Landbruk 3 458 3 174 284 91,8 % 
53-Arealplan 9 381 6 795 2 587 72,4 % 
54-KMT-Forvaltning -3 017 -9 784 6 767 0,0 % 
55-KMT Øya 41 090 39 483 1 607 96,1 % 
56-Byggesak 782 -874 1 656 -111,8 % 
57-Geodata 4 447 3 331 1 116 74,9 % 
58-Stab areal og teknikk 7 333 6 356 978 86,7 % 

Sum 93 085 78 443 14 642 84,3 % 
 
 

Tallene i tabellen over viser fordelt til de enkelte virksomheter fratrukket Sentrale utgifter og inntekter 
som ligger i budsjettskjema 1A. 
Tabellen under viser hva netto ramme er basert på totaløkonomien på virksomhetene. 
PÅ dette tjenesteområdet er tallene like. 
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Virksomheter i tjenesteområdet Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i % 
51 Larvik Brannvesen 29 611 29 963 -352 101,2 
52 Landbruk 3 458 3 174 284 91,8 
53 Arealplan 9 381 6 795 2 587 72,4 
54 KMT-Forvaltning -3 017 -9 784 6 767 324,3 
55 KMT Øya 41 090 39 483 1 607 96,1 
56 Byggesak 782 -874 1 656 -111,8 
57 Geodata 4 447 3 331 1 116 74,9 
58 Stab areal og teknikk 7 333 6 356 978 86,7 
Sum Areal og teknikk 93 085 78 443 14 642 84,3 

 

Areal og teknikk leverer en mengde varierte tjenester til innbyggerne i Larvik hver dag. I 2017 har 
tjenestene i hovedsak blitt levert som planlagt. Beredskapsoppgavene har blitt ivaretatt på en god måte. 
Infrastrukturen er vedlikeholdt og rehabilitert slik at funksjonsnivået er opprettholdt eller forbedret. 

Det økonomiske resultatet for tjenesteområdet er svært godt. Utgiftene har vært 6,1 mill. mindre enn 
budsjettert, inntektene har vært 8,5 mill. større enn budsjettert. Samlet gir det et netto resultat som er 
14,6 mill. bedre enn revidert budsjett i 2017. Alle virksomheter har levert et resultat i tilnærmet balanse 
eller med stort overskudd. 

Areal og teknikk har hatt god økonomisk styring og det gode regnskapsresultatet har ikke gått ut over 
planlagt aktivitetsnivå. Infrastrukturen er godt vedlikeholdt for en mindre kostnad enn budsjettert. 
Inntektene har, som følge av høyt aktivitetsnivå, vært betydelig større enn budsjettert på flere av 
virksomhetene. 

 



25/18 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 - 18/00080-2 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 : Årsrapport 2017_Larvik kommune

Årsrapport-2017 
 

Side 121 av 146 

Status målsettinger 
 
Målsetting Status måloppnåelse 
Innsatsområde 1: Arealplan - Fullføre 
«Planer under arbeid» 

Innsatsområdet refererer seg til den vedtatte kommunale planstrategien for perioden 
2017 - 2020. 
5 områdeplaner er i prosess. Områdeplan Kaupang har hatt høyest framdrift. Ny høring 
ble gjennomført i september. Det pågår nå avklaringer mellom Riksantikvaren, 
Kulturhistorisk museum og fylkeskommunens avdeling for kulturarv. Planen blir ikke 
vedtatt før tidligst juni 2018. 
Planprogrammet for områdeplan Tenvik er vedtatt. Plan- og utredningsarbeider pågår. 
Områdeplanen for Martineåsen pågår. Det har det siste halve året vært fokus på 
grunneiersamarbeid og etablering av et sameie. Det vil bli lagt ut et planforslag til høring 
i løpet av 2018.  
Områdeplanen for Faret må også legges ut til nytt offentlig ettersyn og høring etter 
innsigelser fra Statens vegvesen. Ny planlegger er ansatt i desember og arbeidet med 
utarbeidelse av et nytt kart til høring er i gang. 
Områdeplanen for Indre havn ligger på vent da planressursene har vært omdisponert til 
arbeidet med regulering av ny gjestehavn i Indre havn. Områdeplanen innlemmes fra 
2018 i en egen kommunedelplan for sentrum.  
Arbeidet med en kommunedelplan for nytt IC-spor mellom Tønsberg og Farriseidet pågår 
for fullt. Planprogrammet ble vedtatt i desember 2017.   

Innsatsområde 1: Byggesak - Kvalitet 
saksbehandling 

Gjennom teamorganisering hvor alle dispensasjonssaker behandles av ett team, har 
virksomhet Byggesak sikret en mer ensartet og tydelig dispensasjonspraksis. 
Dispensasjonspraksisen er strammet inn, men på grunn av mange gamle 
reguleringsplaner vil det fortsatt innvilges en del dispensasjoner for å nå kommunes 
overordnede målsettinger.  

Innsatsområde 1: Geodata - 
Oppmålingssaker 

Fortsette utviklingen av effektive og forutsigbare prosesser for oppmålingssaker, 
adressetildelinger, seksjonering og leveranser til Infoland. Fokus på dialog og tempo. 
I prosess.  

Innsatsområde 1: KMT F - 
Rehabilitering vann- og 
avløpsledninger 

Arbeidet med rehabilitering av vann- og avløpsledninger har i 2017 blitt gjennomført 
omtrent som planlagt. De største prosjektene er: Solstad, Herregården - Karistranda, Ula, 
Brannvaktsgate, Nevlunghavn og Helgeroa. Det er tilsammen skiftet ut 5,2 km. asbestrør 
i 2017.  

Innsatsområde 1: KMT Øya - 
Forebygge oversvømmelser 

Flaskehalser der det er fare for oversvømmelser er kartlagt. Rensing av veisluk har pågått 
med større intensitet enn tidligere år. Det har ikke vært betydelige oversvømmelser i 
2017.  

Innsatsområde 1: Landbruk - Frister 
saksbehandling 

Statlige tidsfrister for behandling av søknader innenfor forskjellige tilskuddsordninger er 
overholdt. 
Fylkesmannens forvaltningskontroll er avsluttet, og det er registrert ett avvik vedrørende 
kontrollerte saker innenfor tilskuddsordningen NMSK (nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket).  

Innsatsområde 1: Larvik Brannvesen - 
Samarbeid brannvesen 

Brann- og ulykkesberedskapen på brannstasjonene i Larvik, Sandefjord og Stokke 
utnyttes som samlet ressurs i kommunene Larvik og Sandefjord. Høsten 2017 er det 
etablert en samarbeidsavtale med Kongsberg/Hvittingfoss brannstasjon om 
brannsamarbeid for området Lardal. Etablert samarbeid gir positiv beredskapsgevinst 
med tilgjengelige ressurser. Videreutvikling av beredskapssamarbeid med 
nabobrannvesen fortsetter i 2018.  

Innsatsområde 1: Stab-støtte - Klima- 
og energiplan 

Larvik kommunes klima- og energiplan ble vedtatt i slutten av mars 2017 og overlevert 
tjenesteområdene for gjennomføring av handlingsprogrammet. Det er i løpet av 2017 
igangsatt tiltak innenfor alle de fem fokusområdene i planen.  
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Status investeringer 

 
Beløp i 1000 

 Totalbudsjett Årets 
budsjett 

     

 Vedtatt Påløpt Avvik Ferdig 
år 

Estimert 
ferdig 

Fram 
drift 

Risiko Status vurdering 

Agnes Sjøparken 
utbyggingsavtale 

10 000 21 285 -11 285 2018 4K-2018      

Asfaltering 2017 KMT 4 500 4 297 0 2017 Ferdig Ferdig    

Bommestad-Hølen 
etappe 1 

5 800 223 0 2018 4K-2018      

Brann ny beredskapsbåt 750 831 -81 2017 Ferdig Ferdig Lav 
risiko 

Båten er levert 
 

Brann, ny stigebil 5 500 0 0 2020 4K-2020      

Brann, Utvikling av 
dykkerberedskap 

2 000 2 265 0 2017 Ferdig Ferdig Middels 
risiko 

Bilen er levert. Montering av 
omfattende utstyr i bilen har pågått 
i hele høst og er pr. 1.mars 2018 så 
godt som ferdig. 

Brunlaskogen 
utbyggingsavtale 

300 0 0 2018 4K-2018      

Digitalisering av 
eiendomsarkivet 

5 450 3 344 0 2017 Ferdig Ferdig    

Etablering 
gang/sykkelvei 2016 - 
2019 

90 000 0 -20 000 2020 4K-2020      

Fontene Torget 2 000 227 0 2017 Ferdig Ferdig    

Fortau Bøkeskogen, 
Gunnar Thoresensvei 

5 500 5 978 -478 2017 Ferdig Ferdig    

Gamle brannstasjonen 
VA 

6 900 7 929 -733 2018 4K-2018      

Gopledal-Bjørndalen 
vannledning 

2 800 1 894 0 2018 4K-2018      

Greveveien VA 7 400 5 337 0 2018 4K-2018      

Guriskogen Vest, 
opparbeidelse av 
infrastruktur 

0 154 0 2017 1K-2019   Lav 
risiko 

 Prosjektering av VVA, ny 
pumpestasjon og lekeplasser er 
ferdig. 
Mengdebeskrivelsen er ferdig. 
Anskaffelsen av grunnentreprenør 
regnes ferdig i løpet 1.kvartal 2018. 

Herregården-
Karistranda VVA, etappe 
1 til etappe 2 

16 000 18 456 -2 456 2017 Ferdig Ferdig    

Investeringer avløp 68 000 0 0 2020 4K-2020      

Investeringsmidler vann 32 000 0 0 2020 4K-2020      

Jahrehagen hyttefelt VA 
- utbyggingsaavtale 

8 000 9 883 -1 883 2018 4K-2018      

Kaupangåsen VA 2 100 1 293 0 2017 Ferdig Ferdig    

KMT, ny 
gjenvinningsstasjon 
husholdningsavfall 

1 475 490 0 2017 Ferdig Ferdig    

Ladestasjoner EL-bil 
2016 - 2019 

5 000 0 -1 000 2020 4K-2020      

Larvik gjestehavn 2 100 1 443 0 2018 4K-2018   Lav 
risiko 

Reguleringsplanarbeidet er sluttført 
og planforslaget vil sluttbehandles i 
mars 2018. Ansvaret for prosjektet 
flyttes da fra Arealplan til KMT 
Prosjektering. 

Løveskogen avløp 4 000 2 335 0 2017 Ferdig Ferdig    
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 Totalbudsjett Årets 
budsjett 

     

 Vedtatt Påløpt Avvik Ferdig 
år 

Estimert 
ferdig 

Fram 
drift 

Risiko Status vurdering 

Nevlungen VVA 
utbyggingsavtale 

3 200 3 105 0 2018 4K-2018      

Nevlunghavn etappe 1 4 500 5 164 -663 2018 4K-2018      

Nevlunghavn 
stedsutvikling 

1 125 1 001 0 2017 Ferdig Ferdig    

Nordgata - 
Barkevikveien 

8 500 5 982 0 2018 4K-2018      

Ny feiebil Øya 2 500 0 0 2020 4K-2020      

Park Indre havn - 
midlertidige tiltak 

1 000 1 604 -604 2017 Ferdig Ferdig    

Rehabilitering avløp 171 200 0 -43 950 2020 4K-2020      

Rehabilitering vann 169 900 0 -39 150 2020 4K-2020      

Rødberg Bekk 986 1 528 -542 2017 Ferdig Ferdig    

Saltbrygga 
utbyggingsavtale 

250 1 012 -762 2018 4K-2018      

Skredsikring Faret 3 000 2 793 0 2017 Ferdig Ferdig    

Solstad - Varden etappe 
3 

8 400 5 392 0 2018 4K-2018      

Solstad Syd VA etappe 2 10 750 9 965 0 2018 4K-2018      

Trafikksikkerhetstiltak 
Gamle Stavernsvei 

4 000 754 0 2017 Ferdig Ferdig    

Ula Camping innløsing 
av bygg 

1 300 2 200 -900 2017 Ferdig Ferdig    

Ula VA anlegg 10 750 6 685 0 2018 4K-2018      

Utskifting AC 2013-2015 
Vannledninger 

8 000 10 571 -2 571 2018 4K-2018      

Utstyr Øya 2017 2 000 7 449 -204 2017 Ferdig Ferdig    

Veiformål 68 632 0 -21 000 2020 4K-2020      

Veilys 2017 3 000 5 224 -2 224 2017 Ferdig Ferdig    

Sum 814 386 158 092 -155 486      
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Investeringsprosjekter Areal og teknikk – med kommentarer 
 

Tall i 1 000 kr 

Prosjekt-
nummer 

Prosjektnavn 
Budsjett 

2017 

Forbruk 
2.kvartal  

 2017 

Larvik Brannvesen 
01533 Brann, ny beredskapsbåt 750 831 

Anbud på ny beredskapsbåt ble utsatt i påvente av sak om dykkerberedskap og eventuell behov for ny 
spesifikasjon. Etter vedtak om dykkerberedskap og to anbudsrunder er prisen på en hensiktsmessig 
båt økt med kr 350 000. Dette skyldes i hovedsak behov for en mer robust båt med større 
vektkapasitet enn opprinnelig planlagt. Det har også vært prisstigning i perioden. 

01534 Brann, ny stigebil 5 500 0 

På grunn av lang leveringstid blir bilen levert i 2018. Midlene foreslås gjenbevilget i 2018. 

01563 Brann, utvikling av dykkerberedskap 2 000 2 265 

Investeringene er i henhold til plan. 

Arealplan 
05352 Digitalt eiendomsarkiv 5 450 3 344 

På grunn av mer arkivmateriale og en mer omfattende ryddejobb en forutsatt har konsulenten bedt 
forlenget frist for avslutning av prosjektet. Larvik kommune har akseptert dette på grunn av ønsket om 
en tilsvarende god kvalitet av sluttresultatet. De resterende midlene foreslås gjenbevilget i 2018. 

KMT forvaltning 
01389 KMT, ny gjenvinningsstasjon for husholdningsavfall 1 475 -3 456 

Bygging av gjenvinningsstasjonen startet sommeren 2015 og stod ferdig og ble åpnet i desember 
2016. VESAR stod for utbyggingen. Ble billigere enn budsjettert. Opprinnelig ramme var 69 mill. 
Kostnaden ble 53 mill. Refusjoner fra Norsk Gjenvinning gjør at årets resultat er en netto inntekt på 
prosjektet. 

01467 Hølen pumpestasjon ombygging 0 62 

Ombygging av pumpene ble gjennomført i 2015. Da arbeidene var ferdige erfarte vi at pumpene 
vibrerte for mye. Utbedringer startet i 2015/2016. Tre pumper er skiftet ut. Hjul innvendig skal skiftes på 
alle pumpene i mars 2018. Etter dette skal det kontrolleres at vibrasjonen er innenfor kravene i 
kontrakten. Pumpene er ikke overtatt av Larvik kommune. 

01476 Utskifting AC 2013 - 2015 8 000 10 571 

Kommunestyret har vedtatt å forsere dette arbeidet ved å bevilge 8 mill. kr ekstra hvert år.  
I 2017 ble følgende strekninger skiftet:  
Katrineborg – Brunla - Snekkenes, Brunlaveien, Tanumveien, Skreppestad. Merforbruket er dekket av 
investeringsrammen på vann. Totalt ble det skiftet ut 5.200 meter. 

01482 Ula VA 9 150 6 685 

Arbeidene startet i august 2016. VA arbeidene ble ferdige sommeren 2017. 

01490 Fagerli – Torstvedt syd, ny skole trafikkløsning 5 000 7 739 

Det er opprinnelig satt av 15 mill. kr + en tilleggsbevilgning på 5 mill. til forskjellige trafikksikkerhetstiltak 
ved og rundt Fagerli skole.  
I den forbindelse ble COWI AS engasjert til å lage en trafikksikkerhetsplan for Fagerli skole, som skulle 
være grunnlaget for valg av trafikale tiltak i områdene rundt skolen. 
Følgende tiltak er gjennomført: etablering av gang- og sykkelvei i Frostvedtveien, gang- og sykkelveier 
i Vestmarkaveien, Kremleveien, Kantarellveien, Fagerliveien samt i området rundt selve skolen og ut 
mot E18. I tillegg sikkerhetstiltak for trygg kryssing av Nansetgata og Gl. Kongevei.  
 
Opprinnelig var det snakk om å etablere en signalregulert kryssing av Nansetgata. Det kom et innspill 
fra politikerne om å utrede muligheten for en undergang under Nansetgata i området ved 
Alfhilds/Fagerliveien. Utredningen viste at en undergang vanskelig  lot seg løse i praksis pga. lange 
ramper langs med Nansetgata både på nord- og sørsiden av veien. I tillegg ville tiltaket medføre store 
økonomiske konsekvenser. Utredningen medførte kostnader på ca. 0,5 mill. og at tidsplanen for resten 
av prosjekteringen ble veldig stram. 
Etter innspill fra SVV ble det deretter besluttet å etablere to lysregulerte kryssingsfelt i Nansetgata. Det 
planlagte opphøyde kryssingsfelt i Gl. Kongevei ble opprettholdt. Statens vegvesen ble involvert i 
planlegging og plassering av de lysregulerte kryssingsfeltene, og dette medførte at busslommene 
utenfor Nordbyen kjøpesenter måtte flyttes. 
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Etter kontrahering med entreprenør kom det frem at SVV også krevde at busslommene som 
opprinnelig hadde en lengde på ca 45m skulle forlenges til en lengde på 90m. I tillegg kom et krav at 
standarden ble oppgradert fra betongkantsteiner til granitt og trafikkøyene skulle stensettes med 
smågatestein. Forlengelsen av busslommene medførte også innkjøp av nye busskur og at det måtte 
etableres ny forstøtningsmur ved McDonalds restaurant. Konsekvensen av dette er at prosjektet er 
påført ekstra kostnader på ca. 0,42 mill. 
Under utførelsen av arbeidet kom det også krav fra SVV om at alle arbeider i Nansetgata måtte utføres 
om natten. Etter vår mening var dette helt unødvendig da trafikken enkelt kunne omdirigeres via a. 
Konsekvensen av SVV’s krav til nattarbeid er at prosjektet ble påført ekstrakostnader på ca. 2,53 mill. 
kr. 
I forbindelse med asfaltering av busslommene og veien mellom busslommene fremsatte SVV et forslag 
om at hele Nansetgata fra rundkjøringa ovenfor Alfhilds og ned til rundkjøringa ved Nordbyen skulle 
asfalteres og merkes opp på nytt. SVV dekket kostnadene for asfalt og oppmerking mens LK skulle 
dekke kostnadene med fresing av asfalt på hele denne strekningen. Med et freset areal på 2750m² 
førte dette til en kostnad på 0,39 mill. for LK. 
Videre har de over nevnte forhold medført en del ekstra kostnader for prosjektering og byggeledelse. 
 

01493 Ferdige VVA prosjekter etter-kostnader 43 577 

Kostnader på prosjekter som er avsluttet føres her. Årets forbruk dekkes innenfor Kommunalteknikk sin 
ramme. 

01495 Agnes Sjøparken utbyggingsavtale 0 2 619 

Utbygger betaler alle kostnadene. Forbruket i 2017 vil få en tilsvarende inntekt i 2018. 

01498 Nevlunghavn VA 4 500 5 164 

Etappe 0 og 1 vil sluttføres før sommeren 2018. Årets forbruk dekkes innenfor Kommunalteknikk sin 
ramme. 

 
 
 
Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,43 % 3,19 % 4,62 % 

 
Areal og teknikk sitt samlede sykefravær i 2017 var vesentlig under kommunens overordnede målsetting 
på 7 %. Det er ulikheter mellom virksomhetene, men generelt har Areal og teknikk flere små 
virksomheter med få ansatte. Ett langtidsfravær kan dermed virke svært inn på fraværsprosenten for 
den enkelte virksomhet. I Areal og teknikk er korttidsfraværet svært lavt, langtidsfraværet noe høyere. 
Fraværet følges opp i henhold til gjeldende rutiner og er ikke arbeidsrelatert. 
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Brann og redning 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
51-Brann og redning 29 611 29 963 -352 101,2 % 

Sum 29 611 29 963 -352 101,2 % 
 
 

Larvik brann og redning har for regnskapsåret 2017 et merforbruk på totalt 352 000.- hvorav 
beredskapsavdelingen sto for 322 000.-. Årsaken er i hovedsak brannen hos Norsk Miljøservice på 
"Barkefyllinga" som pågikk over flere døgn. Den kostet brannvesenet ca. kr. 200 000.-. Det er også 
investert i nye datamaskiner som følge av nødvendig/pålagt overgang til nytt operativsystem for knapt 
kr. 100 000.- Øvrige ansvarsområder gikk i tilnærmet ballanse. 

Det er ikke gjort spesielle tiltak opp mot økonomi.  

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Samarbeid brannvesen 

Ferdigstille og 
implementere felles 
ROS for Larvik og 
Sandefjord ila 2017. 

 

 

100,0 
% 

80,0 % ROS er utarbeidet. Ny 
utredning av felles 
brannvesen Larvik 
Sandefjord er vedtatt og 
ROS implementering 
avventer denne prosess. 
Mange elementer er 
implementert i det 
enkelte brannvesen. 

Innsatsområde 2: 
Forebyggende 
brannvern 

Etablere eget 
kompetansemiljø for 
feiing og boligtilsyn 
innen 2018. 

 

 

80,0 % 100,0 % Fagmiljøet er etablert 
og Feiing/boligtilsyn 
fungerer. Som følge av 
kommunesammenslåing 
og ny oppgave med 
feiing av fritidsbolig blir 
kapasiteten/årsverk 
justert i 2018. 

 
Det er anskaffet dykkerbil og materiell slik at en omfattende opplæring kan starte med eget materiell 
våren 2018. 

All opplæring vil foregå vår/høst 2018. vinteren 2018-2019 vil benyttes til å komme i drift med 
dykkerbereskap i forhold til ferdigstilling av rutiner og tilpasse vaktlagene med  dykkerpersonell. 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,42 % 2,25 % 2,67 % 

 
Larvik brann og redning har lavt sykefravær. 
Det er ingen særskilte tiltak mht til sykefravær. 
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Landbruk 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
52-Landbruk 3 458 3 174 284 91,8 % 

Sum 3 458 3 174 284 91,8 % 
 
 

Ansvar 9500 Landbrukskontoret har et overskudd på ca. kr 130 000. Overskuddet skyldes i hovedsak at 
det ikke ble brukt midler til konsulentbistand og at det ikke ble avholdt sentral opplæring av ansatte. 

Ansvar 9502 Viltforvaltning har et overskudd på ca. kr 149 000. Overskuddet skyldes at det ikke var 
mulig å fylle stillingen på 30 % innenfor viltforvaltning i mer enn 3 måneder i 2017. 

Ansvar 9503 Viltfondet viser et regnskapsmessig overskudd på ca. kr 4 000. Dette er en feil som ble 
oppdaget for seint til at det lot seg rette opp. Viltfondet skal alltid gå i null regnskapsmessig da inntekter 
og utgifter i fondet skal salderes med innestående ved årets slutt.  

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017   

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Frister saksbehandling 

Alle søknader om 
produksjonstilskudd er 
behandlet innen statens 
fastsatte frister. 

 

 

100,0 % 

 

100,0 % Oppnådd. 
 

Innsatsområde 2: Økt 
bruk av SMIL-ordningen 

Øke innvilgningen av 
SMIL-tilskudd med ca 
10 % per år. I 2016 ble 
det innvilget kr 500 000. 

Tilskudd etter søknad.  

 

550 000 

 

1 164 200 Oppnådd. 
 

 
 
Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,30 % 0,00 % 0,30 % 

 
På årsbasis var sykefraværet på Landbruk i 2017 på 0,3 %. 
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Arealplan 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
53-Arealplan 9 381 6 795 2 587 72,4 % 

Sum 9 381 6 795 2 587 72,4 % 
 
 

Arealplan kan slå fast at 2017 ble et "all time high" år med tanke på gebyrinntekter.  
Det ble tatt inn i overkant av 2,9 mill.kr. Inntekstmålet var 1,4 mill.kr. En slik inntekt vitner om stor fart 
også i næringslivet og hos utbyggere. Det er til enhver tid rundt 60 private reguleringsplaner under 
arbeid. I tillegg kommer kommunens egne områdeplaner og annet planarbeid. 
Gebyrinntekten vitner også om svært dyktige og dedikerte medarbeidere. 
Arealplan, detaljplanlegging (9200) lå ved utgangen av året noe under budsjett med hensyn på lønn. 
Andre utgifter lå også under budsjett.  

Prosjektene på Arealplan (9201): 

Generelt:  

Ligger i desember noe over budsjett når det gjelder lønn, 102,3 %. 

Martineåsen/Tenvik (prosjekt 08126): 
Lønnsmidler kr 800 000 er bevilget i 2017. 
Kr610 000 er i tillegg overført fra 2016. 
Prosjektet løper ut 2017 og midlene skal også benyttes inn i arbeidet med områdeplanen for Tenvik 
boligområde. Pr. dato er bundet driftsfond belastet med kr. 434 817,-. 

Indre havn (prosjekt 07756): 
Lønnsmidler kr 800 000 er bevilget i 2017. 
Kr 870 000 er i tillegg overført fra 2016 til 2017. Prosjektet løper til sommeren 2018.  
Pr. dato er bundet driftsfond belastet med kr. 414 487,-. 
Prosjektet har fått en tilleggsbevilgning i kommunestyrets sak 016/17 2,1 mill kr til grunnundersøkelser i 
Indre havnebasseng. Dette er investeringsmidler og følger planlagt fremdriftsplan. Ved utgangen 
av desember er det bokført utgifter på ca. 1,45 mill kr. 

 Sentrumsutvikling og høyder i Larvik sentrum (prosjekt 08427): 
Kr 100 000 er overført fra 2016 til 2017. Midlene kommer fra Vestfold fylkeskommune. Midlene er brukt 
til gjennomføring av verksted med Gehl den 14.02.17. Videreføring av dette arbeidet pågår og er nå 
underlagt det kommende Sentrumsplanarbeidet. 

Grønnstruktur (prosjekt 08372): 
Kr 35 000 er overført fra 2016 til 2017. Midlene kommer fra Fylkesmannen. 

Bevaringsplan og byggeskikkveileder for Nevlunghavn (prosjekt 08344): 
Kr 10 000 er overført fra 2016 - 2017. Midlene kommer fra Vestfold fylkeskommune. Veilederen 
har  kommet fra trykkeriet og er distribuert/i salg. Kommunens utgifter til trykking har vært kr. 96.600,-. 
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Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status 
måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Fullføre "Planer under 
arbeid" 

Rapportere kvartalsvis 
på den enkelte plans 
fremdrift og 
måloppnåelse. 

 

 

100,0 
% 

50,0 % Se beskrivelsen under 
"Status målsettinger". 

Innsatsområde 2: 
Iverksette nye 
utredninger og 
planoppgaver 

Rapportere kvartalsvis 
på den enkelte 
oppgaves fremdrift og 
måloppnåelse. 

 

 

100,0 
% 

100,0 % Det er ikke bevilget 
midler til nye 
utredninger i 2017. 

Innsatsområde 3: 
Planressurser 

Rapportere på den 
enkelte plans fremdrift 
og hvilket 
vekstpotensial som 
ligger i planen. 

 

 

100,0 
% 

100,0 % Det er ansatt to 
planleggere i løpet av 
2017, en planlegger 
har sluttet i Arealplan. 
Det er svært mange 
planoppgaver i prosess 
og et stort press på de 
planleggingsressursene 
vi har til rådighet. 

 
De to prosjektene er kun satt opp med lønnsmidler for 2017. 

 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,61 % 2,23 % 3,85 % 

 
Sykefraværet er lavt. 

Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert. Det iverksettes ikke tiltak. 
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KMT-Forvaltning 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
54-KMT-Forvaltning -3 017 -9 784 6 767 0,0 % 

Sum -3 017 -9 784 6 767 0,0 % 
 
 

1. Utgiftene ble 6,4 mill. mindre enn årets budsjett. Inntektene ble 0,3 mill. større enn årets budsjett. 
Netto avvik ble da positivt med 6,7 mill. for hele virksomheten. 

2. Vei og park fikk et mindreforbruk i forhold til årets netto budsjett på 0,9 mill. Fellesområdene 
(administrasjon) hadde et forbruk omtrent som budsjettert. 

Størst avvik i utgifter ble det på VAR. Vann hadde 1,6 mill. mindre forbruk, avløp 2,8 mill. mindre 
forbruk og renovasjon 2,2 mill. mindre forbruk. Det er svært positivt at driften har vært rimeligere i 
2017 enn forutsatt i budsjettet. 

Netto budsjettet innenfor vann har et positivt avvik på 0,6 mill. Dette til tross for at tidligere avsatte 
fondsmidler, som er budsjettert inn i 2017, ble brukt til å dekke underdekning i 2016. Avløp har et 
positivt netto avvik på 2,8 mill. hvorav 0,8 mill. er større inntekter. Renovasjon har et positivt netto 
avvik på 1,5 mill. 

Det ble fremmet sak til kommunestyret 13/9-17 der det ble vedtatt å redusere renovasjonsgebyrene 
i 2017 med 15% som utgjorde 5 mill. Selvkostregnskapene innenfor vann, avløp og renovasjon ble 
gjort opp med forholdsvis små fondsavsetninger. Det var et mål å ha små fond ved sammenslåingen 
av Larvik og Lardal. 

Status mål 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Rehabilitering vann- 
og avløpsledninger  

Alle prøver av 
drikkevannet skal 
oppfylle krav til 
vannkvalitet. 
Utbygging og drift av 
avløpsvann skal ligge 
godt innenfor 
myndighetenes krav 
til fjerning av fosfor 
med minimum 90 %. 

 

 

90,0 
% 

95,9 % 100 % av alle prøver ligger 
innenfor gjeldende krav 
for drikkevann. Rense-
effekt for fosfor ved 
Lillevik renseanlegg var 
95,9 % (krav 90 %). 

Innsatsområde 2: 
Trafikksikkerhet 

Søke om tilskudd til 
og gjennomføre min. 
2 trafikksikkerhets-
tiltak pr. år. 
Brøyting av gang- og 
sykkelveier skal skje 
ved 1 cm snø. Ryd-
ding og strøing skal 
intensiveres slik at 
det er trygg frem-
kommelighet på 
prioriterte gang- og 
sykkelveier og fortau 
hele vinteren. 

 

 

3 0 Trafikksikkerhetstiltak i 
kryss Kaupangveien - 
Mellomhagen ble 
utbedret i samarbeid med 
Statens vegvesen. 
Trafikksikkerhetstiltaket 
langs Gamle Stavernsvei 
er utsatt til 2018. 
Fremkommeligheten har 
vært god på GS-veiene 
ved snøfall. 

Innsatsområde 3: Kontrollere minimum   50 172 80% av de kommunalt 
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Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Ivaretakelse av 
lekeplasser 

50 lekeplasser pr år 
og oppgradere 
minimum 10 pr. år til 
godkjent standard. 
Dokumentasjon på 
standard og utført 
kontroll skal være 
samlet og søkbar i en 
egen database. 

eide lekeplassene er 
kontrollert og 
lekeapparater er 
utbedret/demontert slik 
at lovpålagte krav er 
oppfylt. Det er valgt å 
oppgradere/totalrenovere 
tre store 
kvartalslekeplasser og 
rustet opp fire små 
plasser i 2017.  

Innsatsområde 4: 
Gjenvinningsgrad 
avfall 

Gjenvinningsgrad skal 
være større enn  
60,4 %, som var 2015-
nivå. 

 

 

60,5 
% 

56,0 % 56 % materialgjenvinning 
og 44 % energigjenvinning 
fra husholdninger i 2017. 
Endret beregningsmåte 
fra 2015. 

 
Tilskudd til private veier er utbetalt i 2017. Tilsammen var det 17 veier som fikk tilskudd. I KST sak 
088/17 ble det vedtatt at det som ei midlertidig løsning skal etableres kryssløsning i plan av RV 40 
Elveveien. Planleggingen vil skje i 2018. Dersom kommune skal bidra økonomisk til deler av dette 
tiltaket vil det bli foreslått midler i strategidokumentet 2019-2022 med gjennomføring i 2019. 

 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,28 % 5,42 % 6,70 % 

 
Sykefraværet er omtrent som målsettingen til virksomheten. Alle sykemeldte følges opp etter 
gjeldende rutiner. 
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KMT Øya 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
55-KMT Øya 41 090 39 483 1 607 96,1 % 

Sum 41 090 39 483 1 607 96,1 % 
 
 

1. Virksomhetens samlede resultat viser et positivt avvik på 1,6 mill. 
Samlet kostnad til brøyting i 2017, som er utført av private entreprenører, er ca. 3,1 mill kr, mens det 
i samme periode er budsjettert med 5,0 mill. På vei er det da et mindre forbruk til brøyting på 
ca. 1,9 mill. som dekker opp for et merforbruk i forhold til årsbudsjettet på vei og park.  

2. Vei har et positivt avvik på 0,9 mill. (inklusive midlene til brøyting). Park et merforbruk på 0,8 mill. i 
forhold til årsbudsjett. Vann har et positivt avvik på 1,4 mill. Avløp har et negativt avvik på 0,1 mill. 
Fellesutgiftene til drift av maskiner har et regnskapsmessig resultat omtrent som budsjettert. 

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017   

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Forebygge 
oversvømmelser 

Alle kommunens om 
lag 15 000 veisluk skal 
tømmes og 
vedlikeholdes i løpet 
av perioden. 
Med 5 000 pr år vil det 
innebære hvert 3. år 
for alle. På lang sikt 
skal alle 
tømmes/vedlikeholdes 
årlig. 

 

 

5 000 

 

1 000 Det er kjøpt inn nytt utstyr 
for å foreta sluktømming 
mer effektivt enn tid-
ligere. Anslaget, som ble 
presentert i 
strategidokumentet for 
2017-2020, om at det var 
15 000 sluk i Larvik kom-
mune er feil. Antallet sluk 
er nå beregnet til 5.000. 
Målsettingen om å tømme 
en tredjedel av disse pr. 
år er ikke oppnådd i 2017. 
Ca 1.000 sluk er tømt i 
2017. Det er forventet at 
alle sluk er tømt i løpet av 
perioden 2017-2020. 

Innsatsområde 2: 
Vintervedlikehold 
gang- og sykkelveier 

Utvide brøyte- og 
strøkapasiteten på 
prioriterte gang- og 
sykkelveier gjennom å 
etablere flere 
brøytelag og investere 
i nytt materiell i 2017.   

 

 

4 

 

4 Målet er oppnådd. 
Fremkommeligheten har 
vært god i 2017. 
 

 

 
Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,88 % 1,89 % 4,77 % 

 
Sykefraværet er på 4,8%. Dette fordeler seg omtrent med 2,9% på kort og 1,9% på langtidsfravær. 
Langtidssykemeldte følges opp etter gjeldende rutiner for oppfølging. 
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Byggesak 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
56-Byggesak 782 -874 1 656 -111,8 % 

Sum 782 -874 1 656 -111,8 % 
 
 

Årsresultat: 

Årsresultatet til virksomhet Byggesak er 1,6 millioner over budsjett. 

Kommentar om årsaker til avvik fra budsjett: 

Inntektene har vært høyere enn forventet. På bakgrunn av at antall behandlede søknader er omtrent 
likt som i 2016 skyldes de høyere inntektene at søknadene som har innkommet 
avstedkommer høyere gebyr. Virksomheten har over tid hatt vakant stilling samt medarbeidere som 
har skiftet stilling internt i kommunen og ut av kommunen. Dette har i sin tur ført til at utgiftene til 
virksomheten har vært lavere enn budsjettert. Kombinasjonen av et høyere inntektsnivå og lavere 
utgiftsnivå har ført til virksomhet Byggesak sitt totale driftsresultat. 

Status mål 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Kvalitet 
saksbehandling 

Antall dispensasjoner 
skal i perioden 
reduseres til samme 
nivå som 
sammenlignbare 
kommuner. 

Hente tall fra KOSTRA. 

  

150 247 Vi har foreløpig ikke 
hatt en nedgang i antall 
dispensasjonssøknader, 
men dette er et lang-
siktig arbeid og vi fort-
setter å ha fokus på 
det. 

Innsatsområde 2: 
Saksbehandlingstid 

12-ukerssaker skal 
behandles innen 8 
uker. 

KOSTRA. Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 
ukers frist. 
Kalenderdager 

 

8 8 Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for 
12 ukers saker var 8,3 
uker eller 58 kalender 
dager. Målet er nådd.  

 3-ukers saker skal 
behandles innen 3 
uker. 

KOSTRA. Gj. snittlig 
saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers 
frist. Kalenderdager  

3 4 Gjennomsnittlig saks-
behandlingstid for 3 
ukers saker er 3,5 uker 
eller 24 kalenderdager. 
Årsaken er knyttet opp 
mot overgang til nytt 
saksbehandlingssystem. 

Innsatsområde 3: 
Tilsyn byggesaker 

Det skal utarbeides en 
tilsynsplan som legger 
føringer for 
prioritering av 
oppgaver og som 
fastsetter mål for 
gjennomføring av 
tilsyn. 

Opptelling. 

 

100,0 
% 

30,0 % Store og tidkrevende 
saker har tatt mye tid 
og på den bakgrunn har 
andre tilsynssaker blitt 
nedprioritert. 
Evalueringen av 2017 
har også vist at 
ressurssituasjonen på 
virksomheten har gjort 
det vanskelig å oppnå 
målene satt i 
tilsynsplan. 
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Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,79 % 5,58 % 7,37 % 

 
1. Kommentarer til korttidssykefraværet 

Korttidsfraværet er lavt og det er ingen utfordringer knyttet til dette. 

2. Kommentarer til langtidssykefraværet 

Virksomhet byggesak har hatt flere langtidssykemeldte medarbeidere. Disse følges opp i henhold til 
gjeldende rutiner. 

3. Kommentarer sykefravær som er arbeidsrelatert 

Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert. 
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Geodata 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
57-Geodata 4 447 3 331 1 116 74,9 % 

Sum 4 447 3 331 1 116 74,9 % 
 
 

Regnskapet viser et netto positivt avvik på 1,8 mill. Årsaken til dette er stort sakstilfang i slutten av 2016, 
samt at saksmengden i 2017 er noe høyere enn gjennomsnittet av tidligere år. 
Forventet positivt avvik vil bli ca. 1,1 mill. pga. kjøp av el-biler. 

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017   

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Oppmålingssaker 

Overholde 16 ukers 
fristen for 
oppmålingssaker.  

Internstatistikk 

 

16 

 

15 Oppnådd. 
 

 Overholde 6 ukers 
fristen for krav om 
sammenslåing og 
seksjoneringssaker.  

Internstatistikk 

 

6 

 

3 Oppnådd. 
 

Innsatsområde 2: 
Oppdatert 
kartgrunnlag 

Effekten av 
innsatsområdet 
kommer først til syne 
når og ved at 
sluttbrukerne hele 
tiden har et oppdatert 
kartgrunnlag.   

 

 

100,0 
% 

 

100,0 % Under prosess. 
 

Innsatsområde 3: 
Kvalitet på 
matrikkelføringen 

Overholde tidsfristene 
for føring i 
matrikkelen. For føring 
av bygg gjelder 5 
virkedager, forøvrig er 
tidsfristene i 
innsatsområde 1 også 
omfattet av 
matrikkelføringen. 

Internstatistikk 

 

5 

 

5 94% av sakene ble ført 
innenfor frist for føring. 
Mye arbeid i forbindelse 
med 
kommunesammenslåingen, 
adressering, har medført 
litt fristoverskridelse på 
noen saker. 
 

 

 
 
Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,58 % 0,05 % 0,63 % 

 
Ingen tiltak - det er lavt sykefravær i virksomheten. 
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Stab areal og teknikk 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2017 Regnskap Avvik Forbruks % 
58-Stab areal og teknikk 7 333 6 356 978 86,7 % 

Sum 7 333 6 356 978 86,7 % 
 
 

Årsresultat: 

Stab i Areal og teknikk består av stabsfunksjon og miljøforvaltning. Årsresultatet viser et positivt avvik på 
rett i underkant av kr. 1 million fordelt med kr. 290.000 for stab og kr. 680.000 for miljøforvaltning. 

Kommentar om årsaker til avvik fra budsjett: 

Utgiftene til stab og miljøforvaltning er i stor grad knyttet til andre virksomheter/tjenesteområder sine 
tiltak og aktivitetsnivå.  

Status mål 
 
Overordnet mål Mål Indikator 

  

Mål 
2017 

Oppnådd 
resultat 

Status måloppnåelse 

Innsatsområde 1: 
Klima- og energiplan 

Bevisstgjøre 
tjenesteområdene 
gjennom 
kunnskapsbyggende 
og holdningsskapende 
arbeid innenfor 
temaplan Klima og 
energi. Måles i antall 
igangsatte tiltak i 
handlingsprogrammet. 
Innen utgangen av 
2017 skal 15 tiltak 
være igangsatt. 

Opptelling. 

  

15 67 Det er i løpet av 2017 
igangsatt tiltak innenfor 
alle de fem 
fokusområdene. De fleste 
tiltak krever lengre 
prosesser og er av en slik 
karakter at de ikke vil ha 
et konkret sluttpunkt. 
 

Innsatsområde 2: 
Situasjonssenteret 

Alle medarbeidere i 
Areal og teknikk 
kjenner 
organisasjonens mål. 

Questback. 

 

100,0 
% 

33,0 % Med bakgrunn i 
sammenslåeingsprosessen 
av Lardal og Larvik 
kommuner ble dette 
arbeidet satt på vent. 

Innsatsområde 3: 
Kvalitetssystem TQM 

Alle virksomheter og 
Stab-Støtte har tatt 
dette i bruk.  

Opptelling. 

 

100,0 
% 

100,0 % Kvaltitetsystemet TQM er 
tatt i bruk innenfor alle 
virksomhetsområdene i 
Areal og teknikk. 

 
 

Sykefravær 
 
Sykefravær Fravær korttid Fravær Langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,10 % 0,00 % 1,10 % 

 
Stab i Areal og teknikk har et lavt sykefravær.  
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Vedlegg: Økonomiske oversikter 

Regnskapsskjema 1A - Driftsbudsjett 

 
Beløp i 1000 
 Regnskap  2017 Just. bud  2017 Oppr. bud  2017 Regnskap  2016 

Frie disponible inntekter     
Skatt på inntekt og formue  -1 144 767 -1 125 776 -1 124 665 -1 084 799 
Ordinært rammetilskudd -1 147 498 -1 142 169 -1 132 462 -1 129 822 
Andre generelle statstilskudd -186 318 -190 708 -121 121 -183 526 

Sum Frie disponible inntekter -2 478 582 -2 458 653 -2 378 248 -2 398 147 

     
Finansinntekter/-utgifter     
Renteinntekter og utbytte -17 961 -12 478 -11 025 -23 357 
Gevinst finansielle instrumenter -55 857 0 0 -28 840 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 85 701 68 519 68 841 88 638 
Tap finansielle instrumenter 6 848 0 0 4 414 
Avdrag på lån 95 609 95 656 95 478 81 068 

Sum Finansinntekter/-utgifter 114 339 151 696 153 294 121 925 

     
Avsetninger og bruk av avsetninger     
Til ubundne avsetninger 90 965 90 965 23 606 26 999 
Til bundne avsetninger 17 088 987 7 43 197 
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk -67 359 -67 359 0 0 
Bruk av ubundne avsetninger -16 974 -16 974 -400 -6 080 
Bruk av bundne avsetninger -41 546 -42 225 -12 923 -34 031 

Sum Avsetninger og bruk av avsetninger -17 826 -34 606 10 290 30 085 

     
Til fordeling     
Overført til investeringsregnskapet 5 986 5 986 0 3 196 
Til fordeling drift -2 376 083 -2 335 577 -2 214 665 -2 242 942 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 339 679 2 335 577 2 214 665 2 175 583 

Merforbruk/mindreforbruk -36 405 0 0 -67 359 
 
 

Regnskapsskjema 1B - Driftsbudsjett per område og virksomhet 

 
 
Beløp i 1000 
 Org budjs 2017 Just bud 2017 Org budjs 2017 Regnskap . forrige 

år 2017 

Interne funksjoner 259 060 229 832 355 729 235 257 
Helse og omsorg 876 316 865 073 821 698 821 903 
Kultur og oppvekst 1 086 651 1 103 050 980 010 1 010 506 
Areal og teknikk 88 045 106 135 32 940 91 662 
Eiendom 29 604 31 487 24 289 16 253 

Regnskapsskjema 1B - Drift per område 2 339 679 2 335 577 2 214 665 2 175 583 
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 Regnskap 2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Vedtatt budsjett 

2017 
Regnskap 

 2016 

01 Skole 529 137 531 178 491 545 499 762 

02 - Barnehage 295 418 296 311 282 251 291 851 

03 - Barne- og ungdomstjenester 154 209 170 549 115 076 117 942 

04 - Larvik læringssenter 25 429 24 587 18 605 19 781 

05 - Kultur, idrett og fritid 76 639 74 643 68 094 76 387 

06 - Stab Kultur og oppvekst 5 819 5 782 4 439 4 783 

Sum Kultur og oppvekst 1 086 651 1 103 050 980 010 1 010 506 

     
11 - Folkevalgte styringsorganer 12 093 9 681 9 951 10 007 

12 - Revisjon og kontrollutvalg 3 004 3 304 3 196 2 998 

13 - Sentrale adminstrative funksjoner 89 540 90 665 73 031 75 522 

14 - Fellesutgifter 105 568 103 579 111 879 88 095 

15 - NAV 148 424 125 175 122 475 140 235 

16 - Hovedinntekter -2 400 -6 790 -5 000 -2 500 

17 - Finansielle transaksjoner -137 467 -137 256 -1 453 -119 057 

18 - Overføring. til kirkelige fellesråd 27 462 27 462 25 658 25 808 

19 - Overføring til andre etter vedtak/avtale 12 836 14 012 15 992 14 149 

Sum Interne funksjoner 259 060 229 832 355 729 235 257 

     
31 - Virksomhet for funksjonshemmede 131 645 133 433 130 723 121 098 

32 - Arbeid og aktivitet 48 676 47 274 44 654 45 364 

33 - Sykehjem 224 126 215 725 207 971 211 352 

34 - Psykisk helse og avhengighet 54 564 59 412 58 616 52 179 

35 - Larvik helsehus 88 559 86 916 81 994 82 388 

36 - Hjemmetjenester 204 894 191 744 174 907 185 936 

37 - Fellesfunksjoner HO 123 852 130 569 122 833 123 586 

Sum Helse og omsorg 876 316 865 073 821 698 821 903 

     
51 - Larvik Brannvesen 29 210 29 611 27 439 27 354 

52 - Landbruk 3 183 3 458 3 403 2 981 

53 - Arealplan 7 754 9 381 9 244 11 404 

54 - KMT-Forvaltning 365 10 733 -52 494 2 698 

55 - KMT Øya 39 511 41 090 33 919 39 372 

56 - Byggesak -874 782 617 -317 

57 - Geodata 2 631 3 747 3 952 3 124 

58 - Stab areal og teknikk 6 265 7 333 6 860 5 046 

Sum Areal og teknikk 88 045 106 135 32 940 91 662 

     
62 - Renhold -1 201 1 164 670 -1 121 

63 - Prosjekt, drift og vedlikehold 15 333 15 288 8 766 5 441 

64 - Utvikling og forvaltning 9 218 8 306 8 211 8 265 

65 - Stab eiendom 6 254 6 729 6 642 3 668 

Sum Eiendom 29 604 31 487 24 289 16 253 

     
Sum over (fra skjema 1A) 2 339 679 2 335 577 2 214 665 2 175 583 
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Merknad til budsjett- og regnskapsskjema 1A og 1B 
 
I skjema 1A føres alle statstilskudd, også de som er øremerket de enkelte virksomhetene  
Det er også noen finansutgifter og –inntekter og bruk av og avsetning til fond som føres i 1A. 
Det er derfor ikke konsistens mellom enhetenes virkelige ramme og det som fremkommer i tabellene i 
skjemaene 1A og 1B. 
 
Her er en oversikt over hvilke typer utgifter og inntekter som ikke fremkommer i rammene på 
virksomhetene: 

 

 
Regnskap 2017 

Regulert budsjett 
2017 

Vedtatt budsjett 
2017 

Andre generelle statstilskudd -173 367 -177 101 -107 513 

Renteinntekter og utbytte -7 0 0 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 116 2 678 3 000 

Avdrag på lån 4 038 3 578 3 400 

Til ubundne avsetninger 400 400 400 

Til bundne avsetninger 17 077 987 7 

Bruk av ubundne avsetninger -8 415 -8 415 -400 

Bruk av bundne avsetninger -41 546 -42 225 -12 923 

Overført til investeringsregnskapet 5 986 5 986 0 

Sum -192 717 -214 112 -114 030 
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Regnskapsskjema 2A – Investering 

 
 
Beløp i 1000 
 Regnskap  2017 Just. bud  2017 Oppr. bud  2017 Regnskap  2016 

Finansieringsbehov     
Investeringer i anleggsmidler 468 002 530 027 607 210 430 053 
Utlån og forskutteringer 99 432 75 255 70 000 97 824 
Kjøp av aksjer og andeler 30 009 30 000 6 500 8 091 
Avdrag på lån 52 540 24 000 24 000 71 284 
Avsetninger 11 104 10 091 0 9 572 

Årets finansieringsbehov 661 087 669 373 707 710 616 824 

     
Ekstern finansiering     
Bruk av lånemidler -449 638 -480 859 -551 388 -420 417 
Inntekter fra salg av anleggsmidler -12 622 -17 493 -6 500 -11 005 
Tilskudd til investeringer -61 991 -57 735 -42 212 -33 136 
Kompensasjon for merverdiavgift -55 661 -66 210 -81 323 -49 077 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -61 300 -27 045 -25 007 -86 498 
Andre inntekter -36 0 0 -330 

Sum ekstern finansiering -641 248 -649 342 -706 430 -600 495 

     
Intern finansiering     
Overført fra driftsbudsjettet -5 986 -5 986 0 -3 196 
Bruk av tidligere udisponert 0 0 0 0 
Bruk av avsetninger -13 853 -14 045 -1 280 -13 165 

Sum intern finansiering -19 839 -20 031 -1 280 -16 360 

Sum finansiering -661 087 -669 373 -707 710 -616 824 

     

Udekket/udisponert 0 0 0 0 
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Regnskapsskjema 2B – Investering per område 

 
 
Beløp i 1000 
 Regnskap  2017 Just. bud  2017 Oppr. bud  2017 Regnskap  2016 

Areal og teknikk     
KMT, ny gjenvinningsstasjon husholdningsavfall 490 1 475 1 475 38 525 
Brunlaskogen utbyggingsavtale 0 300 300 3 
Utskifting AC 2013-2015 10 571 8 000 8 000 18 974 
Ula VA 6 685 10 750 10 750 4 560 
Agnes Sjøparken utbyggingsavtale 21 285 10 000 10 000 0 
Nevlunghavn VA 5 164 4 500 4 500 529 
Gopledal - Bjørndalen vannledning 1 894 2 800 2 800 5 527 
Saltbrygga utbyggingsavtale 1 012 250 250 3 189 
Asfaltering 2016 0 5 182 5 000 9 414 
Parkering Bøkeskogen 5 978 3 500 3 500 2 720 
Ny feiebil Øya 0 2 500 2 500 0 
Brann ny beredskapsbåt 831 750 750 0 
Brann ny stigebil 0 5 500 5 500 0 
Rødberg Bekk 1 528 986 986 1 514 
Solstad Syd VA etappe 2 9 965 10 750 10 750 2 517 
Nordgata/Barkevikveien VA 5 982 8 500 8 500 653 
Løveskogen  avløp 2 335 4 000 4 000 326 
Gamle brannstasjon VA 7 929 6 900 6 900 1 823 
Kaupangåsen VA 1 293 2 100 2 100 667 
Herregården - Karistranda VA etappe 2 18 456 16 000 2 000 3 655 
Trafikksikkerhetstiltak Gamle Stavernsvei 754 4 000 4 000 152 
Byskogen, overløp og separering av avløp 5 337 7 400 7 400 413 
Solstad - Varden etappe 3. 5 392 8 400 8 400 536 
Fontene torget 2017 227 2 000 2 000 0 
Park Indre havn - midlertidige tiltak 1 604 1 000 1 000 0 
Ula camping innløsing av bygg 2 200 1 300 1 300 0 
Brann utvikling av "under overflateredning" 2 265 2 000 2 000 0 
Jahrehagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale 9 883 8 000 8 000 0 
Utsyr Øya 2017 7 449 0 0 0 
Veilys 2017 5 224 3 000 3 000 0 
Larvik gjestehavn 1 443 2 100 2 100 0 
Nevlunghavn VVA utbyggingsavtale 3 105 3 200 3 200 0 
Bommestad - Hølen avløp etappe 1 223 5 800 5 800 0 
Asfaltering 2017 KMT 4 297 4 500 4 500 0 
Nevlunghavn VA etappe 1 1 001 1 125 1 125 0 
Rehabilitering vann 0 700 82 700 0 
Rehabilitering avløp 0 5 700 96 100 0 
Veiformål 0 2 182 9 932 0 
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019 0 20 000 20 000 0 
Ladestasjoner EL-bil 2016 - 2019 0 1 226 1 226 0 
Ny spylebil (2018) 0 0 0 0 
Digitalt eiendomsarkiv 3 344 5 450 5 450 648 
Skredsikring Faret(fra 2015) 2 793 3 000 3 000 23 246 
Sum 157 938 196 826 362 794 119 591 

     
Eiendom     
Solstad barnehage - ombygging og utvidelse 38 46 46 16 
Mesterfjellet skole - ny 1-10 skole 1 769 139 123 483 
Fagerli skole (Torstvedt) 32 197 39 004 27 188 78 442 
Valmueveien 9 - nye utleieboliger 1 003 2 326 2 300 16 905 
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter 5 981 33 854 33 854 8 970 
Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 – kjøp 0 806 806 0 
Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 – kjøp 0 806 806 0 
Hedrum u-skole - Hybrid ventilasjon 132 125 125 1 147 
Byskogen - ny barnehage 37 073 48 103 45 500 547 
Fagerli barnehage (Torstvedt) 607 3 473 403 11 461 
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 Regnskap  2017 Just. bud  2017 Oppr. bud  2017 Regnskap  2016 

Husebyjordet - nye omsorgsboliger 45 016 63 464 62 866 2 401 
Stavernhallen - energiøkonomiserende tiltak 1 538 1 800 1 800 0 
Brunla/Stavern skole, samlokalisering 23 0 0 0 
Utskifting av olefyrer 321 417 417 2 565 
Festiviteten - investeringer 2014 - 2016 707 24 700 24 700 45 
Solstad Vest - regulering og salg av tomter 2 175 2 181 2 120 390 
Dronningensgate 17 11 466 21 119 14 300 10 181 
Hoffsgt. 35 C - nye utleieboliger 133 469 469 8 461 
Torstvedt skole - inventar og utstyr 3 660 0 0 10 015 
Fagerli barnehage – inventar og utstyr (Torstvedt) 49 49 49 1 485 
Borgejordet barnehage - Nytt ventilasjonsanlegg 1 639 3 600 900 598 
Grevle sykehjem - Nytt kjøleanl Rakke og SD anl 0 180 180 299 
Furuheim sykehjem - Ny brannsikr og kjøling ven 364 1 480 1 480 991 
Stavern sykehjem - Nytt ventilasjonsaggregatk 682 725 250 1 260 
Østre Halsen skole - Nye vinduer og dører 224 180 180 1 973 
Mellomhagen u-skole - Nye dører 310 91 91 1 472 
investeringer ifm EPC-kontrakter 416 14 900 14 900 106 
Ny Barnehage i Byskogen, inventar 950 2 340 2 340 0 
Bredochs gate 6 B 0 84 84 185 
Jerpeveien - Småhus 365 6 250 6 250 158 
Rabben - Småhus 288 6 500 6 500 431 
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter 490 650 650 329 
Berg Skole, nytt brannalarmanl, nye garderober  1 467 1 437 1 437 63 
Frøy Skole, oppgradering svømmehall 7 792 8 300 5 800 310 
Hvarnes skole, Oppgradering av lysarm og sik 462 456 200 43 
Jordet Skole, Nye dusjer/garderober, nye utg dø 14 105 105 874 
Mellomhagen u-skole, Nytt held brannalarman 30 117 117 333 
Bergeskogen Bhg, ny drenering, nye lysstoffarm 176 143 143 156 
Byskogen sykehjem, Utvidelse av nødstrøm 2 061 1 615 1 500 284 
Grevle sykehjem, Nye nødlys, ny belysning Rakke 386 480 480 14 
Rekkevik Sykehjem, Ny belysning 357 330 330 68 
Tjølling Sykehjem, Legionella sikring. Teknisk ins 865 313 313 7 
Furuheim Sykehjem, Legionella sikring. Teknisk inn 552 313 313 7 
Byskogen sykehj, Legionella sikring. Teknisk inns 399 313 313 7 
Grevle sykehjem, Legionella sikring. Teknisk innst 140 310 310 7 
Stavern sykehjem, Legionella sikring. Teknisk inns 276 310 310 7 
Rekkevik sykehjem, Legionella sikring. Teknisk inn 301 310 310 8 
Presteløkka sykehjem, Legionella sikring. Teknisk  134 310 310 8 
Herregården, nytt tåkesprinkelanl + utvendig por 283 4 652 4 400 47 
Munken, Brannsikringstiltak 88 1 372 1 300 227 
Brannstasjonen, Ombygging for å tilferdsst HMS 350 68 68 1 081 
Gjerdal 12, Nye garderober hos IT 23 638 600 61 
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger 190 800 800 10 
Oberst Petersvei 8B 76 31 31 2 268 
Heibergsgate 32, bygg 535 440 440 3 396 
Kvelde skole - Etterisolering og ny utvendig kledn 1 000 800 800 31 
Kjøp av Alders borettslags eiendom 1 065 1 070 1 070 0 
Brannsikring Dr. Holmsvei 30 2 000 2 000 0 
Reguleringer av arealer på Tagtvedt 0 200 200 0 
Legevakt - Prosjektering 2017 64 500 500 0 
Cort Adlers gt. 5 - kjøp av eiendom 1 020 1 024 1 024 26 
Omsorgsboliger Kvelde 92 0 0 0 
Frøytunet - utvidelse med nye boenheter 14 6 000 6 000 0 
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter 400 800 800 0 
Vestbyåsen 6D 1 138 1 130 1 130 0 
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy 176 4 500 4 500 0 
Nordre Hagavei 13A, andel nr. 18 1 933 1 900 1 900 0 
Tjodalyng B og U skole – Nytt brannalarmanlegg 28 400 400 0 
Tjodalyng B. skole – nytt dusjanlegg lærere 6 150 150 0 
Østre Halsen Skole – solavskjerming 235 250 250 0 
Brunla skole – solavskjerming 21 250 250 0 
Hedrum U. skole – solavskjerming 116 250 250 0 
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 Regnskap  2017 Just. bud  2017 Oppr. bud  2017 Regnskap  2016 

Jordet Skole – solavskjerming 111 250 250 0 
Berg Skole – nye el. Tavler 143 200 200 0 
Østre Halsen – etterisolering og ny kledning 1907 
bygg, nye el. Skap 

212 700 700 0 

Frøy skole - nytt held brannalarmanl og el skap 0 320 320 0 
Bergeskogen Barnehage - nytt vognskjul, nytt 
kjøkken og nye dører 

517 900 900 0 

Borgejordet barnehage - nytt kjøkken 5 150 150 0 
Helgeroa barnehage - nytt kjøkken 235 150 150 0 
Byskogen sykehjem – ny heis 44 3 500 3 500 0 
Farrishallen - nye v/v tanker, ny led bel svhall 1 106 800 800 0 
Stavern hallen - etterisolering gammelt tak + nytt 
brannalarmanlegg 

1 273 1 800 1 800 0 

Furuheim sykehjem - nytt kjøkken, nytt låsesystem 125 2 550 2 550 0 
Grevle sykehjem - utv solavskjerming Rakke 2 107 150 150 0 
Stavern Sykehjem - branntilt, nye dører oms-leil 201 200 200 0 
Jegersborg barnehage - nye dører med klemsikring 416 350 350 0 
Larvik Bibliotek - ny avfallsstasjon i grunn 20 350 350 0 
Rekkevik Sykehjem - ny avfallsstasjon i grunn 21 350 350 0 
Bøkeskogen eldresenter - ny avfallsstasjon i grunn 20 350 350 0 
Søbakken sykehjem, nytt kjøkken 25 250 250 0 
Mellomhagen skole - solavskjerming 100 150 150 0 
Hospitalgata 36 – 39 190 0 0 0 
Sollijordet 9 6 296 6 300 6 300 0 
Tjølling sykehjem - nytt kjøkken 28 250 250 0 
Ra U skole - Nytt automasjonsanlegg 544 1 000 1 000 0 
Hedrum U-skole etterisolering, tekking av tak etc.  11 2 098 2 098 0 
Berg skole - nytt ventilasjonsanlegg  7 1 600 1 600 0 
Frøy skole - Nytt vent-anl, nye vinduer og dører.  38 0 0 0 
Bøkeskogen eldresenter - etterisolering av tak etc. 31 9 300 9 300 0 
Larvik bibliotek - Nytt vent.anl, nye vinduer/dører 832 2 100 2 100 0 
Mesterfjellet 1-10 Skole - Ny energikilde/el kjele 12 1 500 1 500 0 
Tallak Nielsensgate 2c 540 600 600 0 
Borgejordet 23 - tilbygg lasterampe  19 603 603 0 
Rammebevilgning - investeringer Eiendom 0 0 12 347 0 
Rammebevilgning - kjøp av komm utleieboliger 0 4 000 4 000 0 
Rammebevilgning - kjøp av komm flyktningeboli 0 8 900 8 900 0 
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg 0 0 5 302 0 
Rammebevilgning - ENØK-inv kommunale bygg 0 3 200 5 000 0 
Formidlingssenter Kaupang 0 8 150 8 150 0 
De fem kulturhus/Herregården 161 528 500 222 
Stavern Idrettspark Kaken 47 105 58 539 53 625 1 112 
Sum 234 406 446 386 429 476 171 991 

     
Interne funksjoner     
Kabel Bommestad-Kvelde 7 500 7 000 7 000 0 
Vedlikehold middelalderkirker 5 000 5 000 5 000 2 500 
Kongeinskripsjon 199 600 600 0 
Tjølling kirkegård 5 000 5 000 5 000 0 
Kvelde kirkegård, prosjektering 500 500 500 0 
Oppgradering Tele- og datanettet 649 2 000 2 000 1 599 
Rehabilitering kirkegårder 3 500 3 500 3 500 3 500 
Formidlingssenter Kaupang 0 8 150 8 150 0 
Innføring konkurransegjennomføringsverktøy 0 625 625 0 
Web utviklingsprosjekter 1 008 2 837 2 000 913 
Websak: ny funksjonalitet og integrasjon 0 200 200 193 
Tolkeprogram (fagsystem) 0 400 400 0 
Agresso versjon Milestore 3 692 400 400 214 
Investeringer, Bølgen 1 490 1 490 1 490 1 500 
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg 313 1 000 1 000 0 
Intern låneordning 2 438 5 000 4 855 353 
Sum 28 289 43 702 42 720 10 771 
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 Regnskap  2017 Just. bud  2017 Oppr. bud  2017 Regnskap  2016 

     
Kultur og oppvekst     
SIKT 3 - Digitalt hamskifte i skolen – Inv-midler 3 018 3 266 3 062 2 466 
Skoleadministrativt program 434 1 033 1 033 0 
Grunnskole – opprettholde IKT standard 491 500 1 170 623 
Etterbruk av E - 18 0 1 220 1 220 0 
Sum 3 943 6 019 6 485 3 089 

     
Helse og omsorg     
Kjøp/salg av bil 874 1 000 1 000 1 670 
Ny omsorgsteknologi 3 984 7 000 7 000 2 930 
Alarmanlegg - sykehjem 119 668 668 171 
Lydlogg - nødnettet 0 150 150 0 
Sum 4 977 8 818 8 818 4 771 

     

Sum 0 0 0 0 
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Regnskapsskjema 3 – Oversikt Drift 
Beløp i 1000 
 Regnskap  2017 Just. bud  2017 Oppr. bud  2017 Regnskap  2016 

Driftsinntekter     
Brukerbetalinger -115 686 -119 281 -115 606 -114 783 
Andre salgs- og leieinntekter -337 239 -333 251 -333 694 -311 829 
Overføringer med krav til motytelse -329 820 -212 139 -210 758 -337 297 
Rammetilskudd -1 147 498 -1 142 169 -1 132 462 -1 129 822 
Andre statlige overføringer -186 318 -190 708 -121 121 -183 526 
Andre overføringer -14 259 -10 345 -2 355 -17 971 
Inntekts- og formuesskatt -1 144 767 -1 125 776 -1 124 665 -1 084 799 

Sum driftsinntekter -3 275 587 -3 133 669 -3 040 661 -3 180 026 

Driftsutgifter     
Lønnsutgifter 1 681 970 1 607 209 1 515 430 1 589 968 
Sosiale utgifter 470 345 436 588 424 243 446 809 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

445 828 472 022 462 471 400 895 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

351 847 339 409 327 289 335 680 

Overføringer 218 380 192 357 183 826 213 726 
Avskrivninger 140 824 140 824 0 120 708 
Fordelte utgifter -31 736 -36 654 -35 963 -29 577 

Sum driftsutgifter 3 277 458 3 151 756 2 877 297 3 078 209 

     

Brutto driftsresultat  1 871 18 088 -163 363 -101 817 

Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte -14 719 -12 478 -11 025 -14 600 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -59 100 0 0 -37 596 
Mottatte avdrag på utlån -163 -410 -410 -105 

Sum finansinntekter -73 982 -12 888 -11 435 -52 301 

Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger 85 701 68 519 68 841 88 638 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 848 0 0 4 414 
Avdrag på lån 95 609 95 656 95 478 81 068 
Utlån 212 70 190 65 

Sum finansutgifter 188 369 164 245 164 509 174 186 

     

Resultat eksterne finanstransaksjoner  114 388 151 356 153 074 121 885 

Motpost avskrivninger     
Motpost avskrivninger  -140 824 -140 824 0 -120 708 

Sum motpost avskrivninger -140 824 -140 824 0 -120 708 

     

Netto driftsresultat  -24 565 28 620 -10 290 -100 640 

Bruk av avsetninger     
Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 

-67 359 -67 359 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -16 974 -16 974 -400 -6 080 
Bruk av bundne driftsfond -41 546 -42 225 -12 924 -34 031 

Sum bruk av avsetninger -125 879 -126 558 -13 324 -40 111 

Avsetninger     
Overført til investering 5 986 5 986 0 3 196 
Avsatt til disposisjonsfond 90 965 90 965 23 606 26 999 
Avsatt til bundne driftsfond 17 088 987 7 43 197 

Sum avsetninger 114 039 97 938 23 613 73 392 

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk -36 405 0 0 -67 359 
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Regnskapsskjema 4 – Oversikt Investering 
Beløp i 1000 
 Regnskap  2017 Just. bud  2017 Oppr. bud  2017 Regnskap  2016 

Investeringsinntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom -12 622 -17 493 -6 500 -9 056 
Andre salgsinntekter 0 0 0 -319 
Overføringer med krav til motytelse -7 372 -2 038 0 -8 897 
Kompensasjon for merverdiavgift -55 661 -66 210 -81 323 -49 077 
Statlige overføringer -14 664 -18 703 -39 392 -16 709 
Andre overføringer -47 327 -39 032 -2 820 -16 427 
Renteinntekter og utbytte -36 0 0 -43 

Sum investeringsinntekter -137 682 -143 476 -130 035 -100 528 

     
Investeringsutgifter     
Lønnsutgifter 7 337 0 0 6 318 
Sosiale utgifter 2 186 0 0 2 048 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

386 980 448 103 510 397 364 358 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

0 0 0 3 

Overføringer 71 398 81 924 96 813 57 322 
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 3 
Fordelte utgifter 102 0 0 32 

Sum investeringsutgifter 468 002 530 027 607 210 430 085 

     
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån 52 540 24 000 24 000 71 284 
Utlån 99 432 75 255 70 000 97 824 
Kjøp av aksjer og andeler 30 009 30 000 6 500 8 091 
Avsatt til ubundne investeringsfond 10 091 10 091 0 4 069 
Avsatt til bundne investeringsfond 1 014 0 0 5 503 

Sum finanstransaksjoner 193 085 139 346 100 500 186 771 

     

Finansieringsbehov 523 405 525 897 577 65 516 328 

     
Finansiering     
Bruk av lån -449 638 -480 859 -551 388 -420 417 
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 -1 949 
Mottatte avdrag på utlån -53 927 -25 007 -25 007 -77 602 
Overført fra driftsbudsjettet -5 986 -5 986 0 -3 196 
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond -5 765 -5 765 -1 280 -1 050 
Bruk av bundne driftsfond -120 -120 0 -1 134 
Bruk av ubundne investeringsfond -4 110 -4 160 0 -6 956 
Bruk av bundne investeringsfond -3 858 -4 000 0 -4 025 

Sum finansiering -523 405 -525 897 -577 675 -516 328 

     

Udekket/udisponert 0 0 0 0 
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:359l 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrevno

Ti I Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø

kommunestyret i Larvik Tif.: 35 05 9000

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref. : 18/821/holb
Deres ref.:
Arkivkode: 809200

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Larvik kommunes årsregnskap, som viser kr 2 376 083 098 til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 36 404 587. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Larvik kommune per 31. desember

2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift

og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige

av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar

med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som

grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsrapport, ut over det lovbestemte kravet i KL § 4$, 5. ledd, men inkluderer ikke

årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
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inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den Øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeitvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

. identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
intern kontroll.

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er
rimelige.

. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold
av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i
den interne kontrollen.
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
ffAttestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjorn, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Skien, 6.4.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

tht492Laf/;,
Birgit’t’e Holmberg
oppdragsrevisor

Kopi: kontrollutvalget
form a fl nska pet
rådmannen

oppdragsansvarlig/registrert revisor
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Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Kontrollutvalget i Larvik kommune
v/Vestfold i nterkom m unale kontrollutvalgssekreta riat Distriktskontor:

Postboks 83, 3833 Bø
TIf.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/822/holb

Deres ref.:
Arkivkode: 809100

Rapport om revisjon av årsregnskapet til Larvik kommune for 2017

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til

kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av årsregnskapet

bedre enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også utgangspunkt i

dokumentet «Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon», som tidligere er lagt fram for

kontrollutvalget og angir revisors fokusområder for 2017.

Revisjonsberetningen
Revisjonsberetningen er datert 6.4.2012 og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at vi ved

revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold

eller presiseringer i revisjonsberetningen.

Kjøp av aksjer i Karistranda Utbygging AS

Larvik kommune har i 2017 kjøpt aksjer i Karistranda Utbygging AS for 21 mill. kr., jf. note 9 til

årsregnskapet. Vi har hatt en skriftlig dialog med administrasjonen om dette aksjekjøpet, da det

etter vår vurdering er en disposisjon som burde vært framlagt for kommunestyret i henhold til

kommunelovens § 23. Disposisjonen påvirker ikke vår konklusjon i revisjonsberetningen for 2017,

men vi viser til eget nummerert brev til kontrollutvalget om denne saken.

Årsregnskapet
Årsregnskapet er fremlagt av regnskapssjefen 15.2.2018 og inneholder i hovedsak alle pliktige

oversikter og noter iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal

regnskapsstandard (KRS) nr. 6.

Vi har ikke funnet vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og lov om bokføring.

Driftsregnska pet
Driftsregnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på kr 24 265 20$ og et regnskapsmessig

mindreforbruk på kr 36 404 587. Fjorårets mindreforbruk er disponert som budsjettert. Netto

driftsresultat er bedre enn budsjettert og skyldes i hovedsak høyere skatteinntekter og større

netto avkastning på POF- fondet enn budsjettert. Vi viser til rådmannens redegjørelse for årets

resultat i årsrapporten.

Kommunen avdrar sin gjeld i tråd med kommunelovens § 50.7 og har betalt nok i forhold til

kravet om minimumsavdrag i 2017. Se note 12. For 2015 og 2016 betalte kommunen for lite i

avdrag, men også dette er gjort opp i 2017.
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Investeri ngsregnska pet
lnvesteringsregnskapet er gjort opp i balanse og er avsluttet i henhold til forskrift om årsregnskap

§ 9 fjerde ledd. I veileder for budsjettering og regnskapsføring av investeringer sies det at
budsjettet i løpet av året skal nedjusteres, dersom ikke framdriften er som forutsatt i budsjettet.
Kommunen har forholdt seg til denne, ved at en del investeringsprosjekter er regulert ned i 2017
og forskjøvet til 2018. Vi ser likevel at mange prosjekter pr. 31.12 har et mindreforbruk i forhold
til regulert budsjett på grunn av forsinket framdrift. Dette er også omtalt i årsrapporten.

Kommunen har lånt ut mer startlån enn budsjettert. Differansen utgjør 24 mill. Dette skyldes at
det er brukt av tidligere ubrukte startlån i balansen. Budsjettet burde vært regulert.

Bala nseregnska pet
Balansen gir viktig informasjon om kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Vi har kontrollert
at administrasjonen har foretatt en avstemming av balansepostene i henhold til bokføringslovens

§ 11. Etter vår mening har kommunen gode rutiner for å dokumentere balansepostene.

Selvkostregnskapet
Kommunen har satt opp selvkostberegning for vann, avløp, renovasjon, feiing, plan- og byggesak
og geodata. Vi har ikke funnet vesentlige feil og mangler i beregningen.

Vi har de siste årene vært i en dialog med administrasjonen i forhold til selvkostregnskapet, både
hva angår bruk av kalkylerente og regnskapsføring av fond. Vi har godkjent den metoden
kommunen nå legger til grunn for renteberegningen. Regnskapsføring av bruk og avsetning til
selvkostfondene har også blitt mer riktig for 2017. Kommunen har nå en balansekonto for hvert
selvkostområde, som gir en bedre informasjonsverdi enn tidligere. Kommunen har som kjent
felles selvkostfond med tidligere Lardal kommune fra 1.1.2018.

Økonomisk situasjon
Larvik kommune har ifølge kommuneplanens samfunnsdel to hovedmål som skal oppnås i
planperioden fram mot 2020:

• En årlig befolkningsvekst på 1,5%
• Flere innbyggere over 16 år som har høyere utdanning og faglig kompetanse.

Det er flere delmål knyttet til disse hovedmålene (langsiktige mål og effektmål), som går som en
rød tråd fra kommuneplanen, via rammesaken, strategidokumentet og den løpende
rapporteringen til årsrapporten.

Noen nøkkeltall:

• Det er et krav i kommuneloven at netto driftsresultat skal være tilstrekkelig til å dekke
nødvendige avsetninger. Netto resultatgrad angir hvor stort netto driftsresultat er i
forhold til årets driftsinntekter. Larvik kommune har for 2017 et netto driftsresultat på 0,7
¾. Dette er bedre enn budsjettert, men under kravet på 1,75 ¾, som staten har satt som
mål for en sunn økonomi i kommunene.

• Lånefinansieringsgraden angir hvor stor andel av investeringene som er finansiert ved lån
fremfor egenkapital. Lånefinansieringsgraden for 2017 er 79 % og har vært stabil høy
over tid. Dette betyr at de fleste av investeringene fremdeles finansieres med lån.
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• Larvik kommune har en høy og økende lånegjeld. Kommunens lånegjeld i forhold til
driftsinntekter forteller om evnen til å betjene gjelden. Dette tallet er nå 115% og har
steget de siste årene. En gjeldsøkning vil ha en negativ effekt på tjenesteproduksjonen,
siden renter og avdrag belastes driftsregnskapet. Det er da viktig med en positiv utvikling
i driftsinntektene for å betjene de økte finansutgiftene. Vi viser til utfyllende omtale av
dette i årsrapporten og at rådmannen har uttrykt bekymring for gjeldsutviklingen både
overfor kommunestyret og i media.

• Disposisjonsfondet har hatt en økning i 2017, men kommunen har fortsatt lite
fondsmidler.

Vi viser for øvrig til rådmannens egne analyser av den økonomiske situasjonen i årsrapporten og i
kommentarene til årstegnskapet.

Årsrapporten
Vi fikk fremlagt utkast til årsrapport 4.4.2018. Denne manglet noen pliktige opplysninger, som nå
er rettet. Ut fra det vi har fått framlagt, har vi kontrollert at regnskapstallene er konsistente med
årsregnskapet og at den inneholder pliktige opplysninger i henhold til kommuneloven § 48 nr. 5,
forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 og KR5 nr. 6. I hovedsak kontrollerer vi det som er
omfattet av del 1, 2 og 3 samt de økonomiske oversiktene i rapporten. Vi finner ikke konsistens
mellom alle tallene i årsrapporten og i årsregnskapet, men avvikene er ikke betydelige.
Årsrapporten inneholder alle pliktige opplysninger for øvrig. Vi har også sett gjennom det som er
omtalt i den delen som gjelder tjenesteområdene, jf. det som er sagt om ((Øvrig informasjon)> i
revisjonsberetningen. Det er en utfyllende beskrivelse av den økonomiske situasjonen for hvert
tjenesteområde.

Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer
med regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler som
regnskapet viser. Vi har kontrollert vedtak om opprinnelig budsjett (strategidokumentet) og
plukket ut noen vedtak om budsjettreguleringer og sett hvordan disse er regulert i regnskapet.

Når det gjelder strategidokumentet for 2017 -2020, mangler de pliktige budsjettskjemaene lA,
1B, 2A og 2B, slik det kreves i forskrift om årsbudsjett, jf. kommunelovens § 46. Det er kun
økonomisk oversikt drift og økonomisk oversikt investering som er lagt fram og vedtatt av
kommunestyret. De pliktige skjemaene er imidlertid vedtatt i strategidokumentet for 2018-2021.

Det er noen avvik mellom årsregnskapet og regulert budsjett for 2017. Flere avvik skyldes upresis
eller manglende budsjettregulering. Eksempler på dette ser vi på utlån i investeringsregnskapet,
som nevnt ovenfor. Vi viser for øvrig til det som er sagt ovenfor om kjøp av aksjer i Karistranda
Utbygging AS under punktet om revisjonsberetningen.

Finansforvaltning
Vi har kontrollert om kommunens finansrapportering er i henhold til gjeldende finansreglement
og forskrift om finansforvaltning. Vi har også kontrollert om finansplasseringene er i henhold til
strategien i finansteglementet. Kommunen har ingen finansplasseringer som avviker vesentlig fra
gjeldende reglement, men vi ser at lån med flytende rente er noe høy i forhold til reglementet.
Porteføljesammensetningen i POF- fondet er innenfor min/maks grensen, men flere
av plasseringene er utenfor strategien. Vi viser til omtale av dette i hhv. 1. kvartalsrapport og
halvårsrapporten og i 1. og 2. tertialrapport for POF- fondet.
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Larvik kommune har fram til nå rapportert om finansforvaltningen etter to reglementer og i to
saker til kommunestyret. Kommunen har nå utarbeidet ett felles finansreglement for den nye
kommunen, som inneholder den samlede finansforvaltningen (inkl. POF- fondet) for tidligere
Larvik og Lardal kommuner. Det nye reglementet inneholder både aktivasiden og passivasiden,
jf. forskrift om finansforvaltning § 7. Vi har avlagt en egen uttalelse på dette reglementet, som er
lagt fram for kommunestyret i møte 4. april.

Rådmannens Økonomiske internkontroll
Rådmannens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og
effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser
unngås. Den økonomiske internkontrollen har også betydning for kommunens økonomistyring.
Mangler ved internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i årsregnskapet og også kunne
medføre økt risiko for økonomiske misligheter.

Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at kommunen har ordnet den
økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det
avdekkes feil og mangler i den økonomiske internkontrollen, skal revisor rapportere dette til
kontrollutvalget.

Vi har også for 2017 plukket ut enkelte områder vi har sett nærmere på:

Økonomi- og finansrapportering
Vi har hvert år fokus på å kontrollere kommunens rapportering på økonomi- og finansområdet,
både i forhold til kvalitet og omfang. Se det som er sagt under punktet om budsjettkontroll og
finansforvaltning. Larvik kommune har tatt i bruk verktøyet Framsikt, som omtalt i årsrapporten.
Dette er et verktøy blant annet for budsjettering, rapportering og analyser. Vi vil framover ha
fokus på hvordan dette verktøyet brukes i kommunen.

Avtaler med eksterne
Vi har plukket ut noen avtaler kommunen har inngått og sett hvilke rutiner kommunen har for å
følge opp disse, blant annet avtaler om utlån til private. Utlånene følger nedbetalingsplanen,
med unntak av utlån til Larvik håndballklubb, som er gitt i 2015 og ifølge avtalen skulle vært
nedbetalt i 2017. Utlånet til LHK er heller ikke renteberegnet i perioden. Det virker uklart i
kommunestyrevedtak 123/14 om det skal innbetales renter eller ikke. Når det gjelder
utestående beløp er det sendt faktura på avdrag, men ikke renter i 2018, fordi det ifølge avtalen
stilles krav om at LHK må ha 10% egenkapital for å betale avdrag.

Vi rksom hetsbesøk
Vi har besøkt utvalgte virksomheter, der vi gjennomgår og tester rutiner og kontroller på
økonomiområdet. Dette er nyttige besøk for oss og gir en god innsikt i virksomheten som drives
((ute». Vi har dette året vært på Fagerli skole og Fagerli barnehage. Funn vi har gjort er tatt opp
med ledelsen ved den enkelte virksomheten.

Misligheter
Det er viktig at kommunen har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig møte
med kommunens ledelse, med fokus på etiske retningslinjer, saksbehandlingsregler,
antikorrupsjon, varsling mv. Vårt inntrykk er at kommunen har fokus på å eliminere muligheter
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for økonomiske misligheter. Det vises til rådmannens redegjørelse om tiltak i årsrapporten. Vi

har ikke fått innspill om eller avdekket økonomiske misligheter i Larvik kommune i 2017.

Særattestasjoner og rådgïvning
Vi utfører årlig en del attestasjonsoppgaver og rådgivningstjenester for kommunen, såkalte
tilleggstjenester. Noen attestasjoner blir utført i henhold til lov og forskrift og andre i henhold til
krav fra eksterne tilskudds-givere. Her er noen av attestasjonene vi har utført i 2017, av til
sammen 43 krav:

• Mva. kompensasjon - 6. terminer
• 12 Spillemiddelregnskap
• Låneopptak og refinansiering
• Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
• Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede
• Omsorgsplassering av barn av asylsøkere
• Kommunalt rusarbeid
• Barnefattigdomsmidler

Vi ser at noen oppstillinger av krav kan være mangelfulle. Noen krav blir også tilsendt oss etter

fristen som er satt fra tilskudds-giver for innsendelse. Dette kan være utfordrende og vi har

derfor oppfordret kommunen til å ta kontakt med oss så tidlig som mulig før et krav skal sendes

og sende kravet via økonomiavdelingen for en gjennomgang i forkant av revisjonen, for å bedre

kvaliteten.

Vi yter også rådgivningstjenester til administrasjonen, både i form av større utredninger og

løpende enkeltspørsmål. Det siste året har vi blant annet bistått i saker som berører
justeringsretten i lov om merverdiavgift i forbindelse med utbyggingsavtaler, problemstillinger
knyttet til skillet mellom driftsutgifter og investeringsutgifter, håndtering av kontanter ved
sykehjem og forøvrig i saker av mer regnskapsteknisk karakter.

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av
regnskapsrevisjonen for 2017. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved avslutningen

av revisjonen for 2017, vil bli fulgt opp i 2018.

Vi mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette

fastsettes som Larvik kommunes årsregnskap for 2017.

Skien, 6.4.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Lit’
oppdragsansvarlig/registrert revisor Birgitte Holmberg

oppdragsrevisor

Kopi: rådmann
Økonomisjef
regnska pssjef
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Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Kontrollutvalget i Larvik kommune
Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø
TIf.: 35 05 90 00

Foretakstegisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/841/holb
Deres ref:
Arkivkode: 809200

Nummerert brev nr. 3

Kjøp av aksjer i Karistranda Utbygging AS

Innledning
I forbindelse med revisjon av årsregnskapet for Larvik kommune for 2017 ble vi oppmerksom på
et forhold som etter vår vurdering burde vært behandlet i kommunestyret, men som kun er
håndtert administrativt. Vi viser til vårt arbeid i saken og rådmannens svar på våre spørsmål
nedenfor.

Det går kort fram av note 9 til årsregnskapet at kommunen har kjøpt aksjer i selskapet
Karistranda Utbygging AS for kr 21 millioner, med formål å få tilgang til bygningsmassen.
Selskapet står oppført i regnskapet som 100% eiet av Larvik kommune pr. 31.desembler 2017.
Selskapet er imidlertid oppløst i desember 2017, mens hjemmelen til eiendommen ikke er
overført til kommunen før i 2018. Transaksjonen er gjennomført og budsjettert i første halvår
2017, men vi kan ikke se at saken er behandlet og vedtatt av kommunestyret.

Vi har i notat og e-poster stilt en del spørsmål til administrasjonen, blant annet om beslutningen
for investeringen og formelle forhold knyttet til transaksjonene og kommunens representasjon og
roller i aksjeselskapet. Vi har fått helt eller delvis svar på våre spørsmål.

Rådmannens redegjørelse/opplysninger i saken

Beslutning om kjøp
Karistranda Utbygging AS var et selskap bestående av eiendommen 3020/2673, snr. 1 og 2.
Eiendommen/selskapet ble presentert for salg i eiendomsmarkedet, og ble solgt til en privat
kjøper for kr 21 millioner. Kommunen hadde imidlertid forkjøpsrett til eiendommen.
Eiendommen ble vurdert av kommunens boligkontor til å være optimal i forhold til boligbehovet i
kommunen. Behovet ble meldt videre til virksomhet for utvikling og forvaltning som forestår kjøp
av eiendom.

Beslutningen om kjøpet bygger på en bygningsteknisk gjennomgang foretatt av takstmann til
eiendomsmegleren høsten 2016. Det ble videre bestilt en finansiell gjennomgang av selskapet fra
Larvik kommune, en såkalt Due Diligence. Denne ble utført av BDO i mars 2017.
Vurderingen resulterte i en beslutning om å benytte forkjøpsretten. Administrasjonen ønsket
primært ikke kjøp av et selskap, men siden det var selskapet som var salgsobjektet ble
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forkjøpsretten benyttet til selskapskjøp. Planen var fra start av å avvikle selskapet for deretter å
overføre eiendommen til Larvik kommune.

Alle administrasjonens nivåer var ifølge rådmannen kjent med vurderingen og gjennomføringen,
og bruk av forkjøpsretten ble meldt den 17. mars 2017. Det ble 4. april 2017 sendt en e-post til
formannskapets medlemmer om at kommunen benytter forkjøpsretten til kjøp av eiendommen.
Saken er ikke behandlet i formannskapets møter.

Bruk av fullmakter
Kjøpet ble gjennomført i henhold til foreliggende fullmakt fra ordfører om kjøp av fast eiendom.
Det ble ikke foretatt vurdering av om saken var prinsipiell og dermed ville være utenfor
rådmannens avgjørelsesmyndighet.

Budsiettering av kjøp
Kjøpet er gjort innenfor de bevilgningene som er vedtatt til kjøp av boliger i Larvik kommune, jf.
strategidokumentet 2017-2020. Det er virksomhet for eiendom som gjennomfører kommunens
boligkjøp innenfor de rammene som er vedtatt her. Det enkelte kjøp tas ikke opp som
enkeltsaker i kommunestyret. Det er ifølge rådmannen foretatt budsjettregulering som følge av
at dette gjelder kjøp av aksjer.

Formelle forhold/kommunens representasjon
Kommunen var etter kjøpet av aksjene eneeier av selskapet, og virksomhetsleder og
kommunalsjef for eiendom ble i generalforsamlingen 12. juni 2017 valgt inn i styret. De samme
personene ble 19. oktober 2017 valgt til medlemmer i selskapets avviklingsstyre.

Virksomhetsieder møtte i den første generalforsamlingen uten særskilt vurdering/avgjørelse,
men som en direkte følge av den generelle fullmakten som omfatter retten til kjøp av eiendom. I
de to siste generalforsamlingene (19. oktober og 22. desember) foreligger det særskilt fullmakt
fra ordfører.

Revisors vurdering

Innledning/beslutning om kjøp/budsjettering:
Kjøp av så mange leiligheter under ett i form av aksjer i et eiendomsselskap og den tiltenkte
disponeringen av disse finner vi så særegen at vi stiller spørsmål ved hvorfor saken ikke er
behandlet som prinsipiell. Kommunens administrasjon mener kjøpet av aksjeselskapet ligger
innenfor rammebevilgningen for kjøp av eiendom. Vi er usikre på om dette også gjelder kjøp av
aksjer.

Bruk av fullmakter

Det følger av kommuneloven § 23 nr. 4 og Larvik kommunes eget delegasjonsreglement på
gjeldende tidspunkt pkt. 6.1 at rådmannen har myndighet til å treffe vedtak i enkeitsaker og saker
av ikke prinsipiell karakter. Rådmannen skal på selvstendig grunnlag, til tross for delegert
myndighet, selv reise sak for kommunestyret dersom en sak anses å være av prinsipiell
betydning.

Av saksbehandlingen og rådmannens svar går det fram at det ikke er vurdert om denne saken er
prinsipiell og det vises til fullmakten fra ordfører. Det at det kjøpes et stort antall leiligheter
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samtidig gjør ikke saken prinsipiell i seg selv. Når det kjøpes et stort antall leiligheter på et lite,
konsentrert område, myntet på funksjonshemmede, flyktninger og økonomisk vanskeligstilte, kan
det innebære at saken bør vurderes som politisk og prinsipiell, se forrige punkt.

Formelle forhold/kommunens representasiQ
I utgangspunktet er det kommunestyret som har denne rollen, og vi kan ikke se at det i
delegasjonsreglementet er delegert til noen å møte på generalforsamlingen (i det nye
delegasjonsreglementet er dette delegert til ordfører). Det skulle vært gitt særskilt fullmakt til å
representere selskapet for valg av styre i den første generalforsamlingen 12. juni 2017.

Virksomhetsteder for eiendom var valgt til styreleder i aksjeselskapet og var dermed inhabil til å
møte i generalforsamlingen på vegne av Larvik kommune i de to siste generalforsamlingene, hvor
oppløsning av selskapet ble besluttet (19. oktober.) og der avviklingsregnskapet ble vedtatt
(22. desember). Dette følger av grunnleggende bestemmelser om habilitet, jf. forvaltningsloven
§6.

Oppsummert vurderer vi det slik at rekkefølgen i saken, sammen med manglende åpenhet reiser
en del prinsipielle spørsmål. Saken er ikke behandlet politisk i forkant av kjøpet og vi kan ikke se
at den er behandlet i senere kommunestyremøter i 2017. Kommunens årsrapport for 2017
omhandler heller ikke kjøpet av aksjeselskapet/eiendommen, noe som ville vært naturlig.

Skien, 9. april 2017
Telemark kommunerevisjon IKS

bpsvarhg/regIstrert revisor kt
Birgitte Holmberg
oppd ragsrevisor

kopi: rådmann Jan Arvid Kristengård
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SAK 26/18 
LARDAL KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Larvik har i møte 17.04.18 behandlet Lardal kommunes 
årsregnskap og årsberetning for 2017. 
 
Innledning 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2017, 
årsberetning 2017 av 16.03.18, revisjonsberetningen av 21.03.18 og 
revisjonsrapport av 23.03.18. 
 
Revisor har avlagt en normal revisjonsberetning uten forbehold og bemerkninger.  
 

Driftsregnskapet viser kr 140.455.381,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 10.846.259,-. 

 
Til økonomistyringen - driften 

 Negativt netto driftsresultat er kr. 8,2 millioner. Dette utgjør et negativt netto 
driftsresultat på 4 % av brutto driftsinntekter, og er langt svakere enn det 
nasjonale normtallet som er satt til 1,75%.  
 

 Det negative resultatet skyldes en økning i driftsutgifter i 2017 på 25,4 
millioner. Dette tilsvarer en vekst på 13,1%. Veksten i utgiftssiden for 2017 
skyldes hovedsakelig at Lardal har gjennomført og ferdigstilt en rekke 
prosjekter for kommunesammenslåingen med Larvik.  
 

 Løpende utgifter skal finansieres med løpende inntekter for å tilfredsstille 
balansekravet i kommuneloven. Balansekravet innebærer at driftsresultatet 
minst skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Driftsinntektene 
for 2017 hadde en vekst på 4,4% eller 8,8 millioner sammenlignet med 2016. 
På tross av vekst har ikke driftsinntektene dekket opp utgiftsveksten i 2017. 
 

 Det er brukt ca. 27,3 millioner fra fondsmidler i 2017, og dette er 
hovedårsaken til det regnskapsmessige mindreforbruket på 10,8 millioner.  
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Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

 Investeringsregnskapet er avsluttet med udisponert beløp på kr 0,-.  
 

 Kontrollutvalget merker seg at det er betydelig avvik mellom regnskapet og det 
regulerte budsjettet i investeringsregnskapet, med 17,6 millioner mot 
budsjettert 34,9 millioner. Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes 
hovedsakelig tidsforskyvninger og ikke at vedtatte prosjektkostnader er 
overskredet. Kontrollutvalget merker seg videre at det i årsberetningen blir 
opplyst av administrasjonen at det burde vært foretatt nedbudsjettering av 
både rammene for prosjektene og den vedtatte rammen for finansieringen i 3. 
kvartalsrapport.  
 

 Blant hovedinvesteringene i 2017 kan nevnes Styrvoll barnehage, IKT-skole 
investering, næringsareal Berganmoen og kjøp av Klokkergården (tomt).  

 
Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden har økt med ca. 10 millioner kr er på 385 millioner kr pr 
31.12.17. Den langsiktige lånegjelden har økt med 3,4 millioner kr og den 
kortsiktige lånegjelden med 6,6 millioner kr. Lånegjelden pr. innbygger i Lardal 
kommune pr. 31.12.17 var kr. 39 961, hvilket utgjør en økning på kr 714 pr. 
innbygger fra 2016. Dette er lavere enn sammenlignbare kommuner og 
gjennomsnittet i Vestfold.  
 
Fordi Lardal kommune har hatt et ønske om å avslutte igangsatte prosjekter 
før kommunesammenslåingen har disposisjonsfondet har hatt en nedgang på 
17,5 millioner (48%) i 2017.  
 

 Likviditet  
Kommunen har god likviditet, men denne har hatt en liten nedgang i 2017. 
Dette skyldes at det ikke har vært tatt opp lån i samsvar med budsjettet, og at 
det har vært stor bruk av oppsparte midler.  
 

Til den interne kontrollen 
Det vises til avsnitt om internkontroll og styring i årsberetning 2017 fra konstituert 
rådmann. Kontrollutvalget registrerer at revisor oppgir at kommunen har hatt fokus på 
en bedre kvalitet på økonomirapportering, men at rapporteringen kunne vært mer 
presis og mer fullstendig.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg for øvrig til revisors løpende informasjon gjennom året og 
viser til revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
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Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunene har hatt stort fokus i 2017 på å forberede 
nye Larvik kommune.   
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Lardal kommunes årsregnskap for 
2017.  
 
Vedlegg:  
Årsregnskap 2017 for Lardal kommune 
Årsberetning 2017, datert 16.03.2018 
Revisors beretning, datert 21.03.2018 
Rapport om revisjon av regnskapet for Lardal kommune for 2017, datert 23.03.2018 

 
Saksframstilling: 
 
Lardal og Larvik kommuner ble slått sammen til nye Larvik kommune 01.01.2018. I 
tråd med kommuneloven § 48 skal kommunen hvert år avlegge årsregnskap og 
årsberetning innen gitte frister. Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, 
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. 
Årsberetningen skal gi opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens 
stilling og resultat.  
 
Følgende frister gjelder for regnskapsavleggelse, årsrapport og revisjonsberetning:  

• Årsregnskapet skal være avlagt innen 15.februar. 
• Årsrapport skal utarbeides innen 31. mars. 
• Revisors beretning skal avgis innen 15. april.  

 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 6 skal 
kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte. Kontrollutvalgsforskriften § 7 angir følgende:  
 

«Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal 
utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 
eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av 
uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 
dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget» 
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3Årsregnskap 2017

Årsregnskapet behandles i kontrollutvalget  den 17.april 2018

RegnskapssjefRådmann

Innledning

Dette dokumentet viser kommunen årsregnskap. Dokumentet innleder med hovedoversikter og 
kommunens regnskap, spesifiserte investeringer og balanseregnskapet, etterfulgt av noter. 

Årsregnskapet legges frem for Formannskapet 25.april 2018. Endelig vedtak i Kommunestyret 2.mai 
2018.

Larvik, 9. februar 2018

Jan Arvid Kristengård

Årsresultatet for Lardal Kommune legges frem som 2 separate dokumenter, Årsregnskapet og 
Årsberetning.

Marianne Gullhaug Fløholm
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4 Årsregnskap 2017

Regnskapsskjema 1A - drift

Konto(T) Regnskap 2017 Reg.bud 2017 Oppr.bud 2017 Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue -60 225 986 -59 764 000 -59 764 000 -58 777 206
Ordinært rammetilskudd -85 474 571 -83 636 000 -83 636 000 -84 227 878
Andre generelle statstilskudd -1 142 222 -1 201 000 -1 201 000 -1 286 202
Sum frie disponible inntekter -146 842 779 -144 601 000 -144 601 000 -144 291 286

Renteinntekter og utbytte -9 575 876 -4 859 000 -4 859 000 -8 000 739
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8 745 306 3 166 000 3 166 000 7 201 021
Avdrag på lån 4 587 800 4 000 000 5 324 000 4 454 555
Netto finansinntekter/-utgifter 3 757 231 2 307 000 3 631 000 3 654 837

Til ubundne avsetninger 7 364 874 7 364 874 3 627 000 10 852 000
Til bundne avsetninger 8 667 0 0 10 912
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr -3 737 874 -3 737 874 0 -4 458 826
Bruk av ubundne avsetninger -1 005 500 -248 000 -1 572 000 0
Bruk av bundne avsetninger 0 -83 000 -83 000 0
Netto avsetninger 2 630 167 3 296 000 1 972 000 6 404 086

Overført investeringsbudsjettet 0 400 000 400 000 0

Til fordeling drift -140 455 381 -138 598 000 -138 598 000 -134 232 363
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 129 609 122 138 598 000 138 598 000 130 494 490
Merforbruk+ /mindreforbruk - -10 846 259 0 0 -3 737 874
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Regnskapsskjema 1B - Fordelt til drift
(fra regnskapsskjema 1A)

Konto(T) Regnskap 2017 Reg.bud 2017 Oppr. bud 2017 Regnskap 2016
Fellestjenester 15 173 834 15 176 648 14 940 000 13 736 120
Økonomiavdeling 3 732 346 3 396 364 3 390 000 3 503 231
NAV-kontor 1 388 536 2 151 809 2 144 000 1 772 905
Svarstad barnehage 7 485 433 7 717 295 7 613 000 7 147 475
Styrvoll Barnehage 6 238 833 6 442 818 6 362 000 6 050 947
Lardal skole 29 131 796 28 940 820 28 569 000 18 902 385
Ungdomsskolen 0 0 0 10 576 472
Oppvekst og Kultur felles 7 095 760 7 317 795 7 296 000 7 290 822
HOV - felles 9 402 490 8 993 870 8 926 000 10 218 825
Familietjenester 8 426 691 7 763 161 7 708 000 7 755 503
Hjemmetjenester Rehabilitering 11 930 786 12 435 906 11 909 000 14 302 052
Sykehjemmet 23 534 033 22 595 950 22 818 000 18 132 791
Miljø, teknikk og næring 11 035 478 12 178 295 11 988 000 13 195 936
Reserverte bevilgninger -4 966 894 3 487 269 4 935 000 -2 090 974
Sum fordelt inkl interne 
finansieringstransaksjoner 129 609 122 138 598 000 138 598 000 130 494 490
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6 Årsregnskap 2017

Regnskapsskjema 2A - investering

Konto(T) Regnskap 2017 Reg. bud 2017 Oppr.bud 2017 Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler 20 250 434 41 605 752 38 213 000 5 690 793
Utlån og forskutteringer 2 453 617 2 400 000 2 400 000 1 401 584
Avdrag på lån 685 999 831 000 831 000 1 121 062
Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 292 083 0 0 -166 464
Tilskudd til investeringer 0 -2 047 000 -3 180 000 0
Kompensasjon for merverdiavgift -3 480 095 -7 909 950 -7 362 000 -920 010
Årets finansieringsbehov 17 617 871 34 879 802 30 902 000 7 126 965

Bruk av lånemidler -11 087 478 -28 186 986 -28 326 000 -1 905 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -685 999 -831 000 -831 000 -6 129 379
Sum ekstern finansiering -11 773 477 -29 017 986 -29 157 000 -8 034 379

Overført fra driftsregnskapet -400 000 -400 000 -400 000 0
Avsetninger -5 444 394 -5 461 816 -1 345 000 0
Sum finansiering -17 617 871 -34 879 802 -30 902 000 -8 034 379
Udekket/udisponert = 0 0 0 0 -907 414
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Regnskapsskjema 2B - investering

Prosjekt Prosjektnavn Regnskap 2017 Reg.bud 2017 Oppr.bud 2017 Avvik i kroner
0 Ingen prosjektspesifikasjon 0 0 26 513 000 0

1000 Styrvoll barnehage 7 649 349 6 320 000 0 -1 329 349
1007 Boligsosial handlingsplan 210 693 10 600 000 10 600 000 10 389 307
1041 Sykehjem - signalanlegg 0 0 500 000 0
1053 Krafttak for Svarstad 582 675 600 000 0 17 325
2004 Tiltak for barn og unge 2017 0 228 000 0 228 000
2010 IKT-skole investering 1 465 613 1 875 000 0 409 387
3005 Minibuss HOV 828 680 618 752 0 -209 928
4009 Unviversell utforming Hem-Styrvoll kirker 500 000 500 000 0 0
5300 Utvikling av boligtomter 200 000 0 0 -200 000
5302 Hole boligfelt 660 641 0 0 -660 641
5305 Infrastruktur Hole boligfelt 111 390 13 005 000 0 12 893 610
5320 Kjøp tomt Klokkergården 1 388 463 1 379 000 0 -9 463
6011 Utviklingskostnader næringsarealer Berganmoen 4 875 695 5 000 000 0 124 305
6075 Ny gressklipper 102 848 105 000 0 2 152
6512 Varmegj.vinninganl.SR 143 305 150 000 0 6 695
7001 Utbygging av lager Sogn 941 035 625 000 0 -316 035
7205 Huldrehallen inventar og utstyr 590 049 600 000 600 000 9 952
1015 Egenkapitalinnskudd KLP 483 840 400 000 400 000 -83 840
9500 Startlån 2 655 776 2 831 000 2 831 000 175 224

Sum finansieringsbehov 23 390 052 44 836 752 41 444 000 21 446 701
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8 Årsregnskap 2017

Hovedoversikt drift

Regnskap 
2017 Reg.bud  2017

Oppr.bud 
2017

Regnskap 
2016

Brukerbetalinger -9 727 590 -9 799 000 -9 799 000 -9 770 681
Andre salgs- og leieinntekter -17 949 334 -17 118 000 -17 318 000 -16 593 602
Overføringer med krav til motytelser -22 147 667 -13 167 500 -11 592 500 -16 125 752
Rammetilskudd -85 474 571 -83 636 000 -83 636 000 -84 227 878
Andre statlige overføringer -10 858 718 -9 100 696 -9 100 696 -12 069 190
Andre overføringer -26 758 -77 000 -77 000 -68 194
Inntekts- og formuesskatt -60 225 986 -59 764 000 -59 764 000 -58 777 206
Sum driftsinntekter -206 410 624 -192 662 196 -191 287 196 -197 632 503

Lønnsutgifter 95 371 996 88 194 928 86 775 097 88 825 864
Sosiale utgifter 26 121 545 27 779 099 27 489 199 24 100 680
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod. 29 538 339 29 463 072 26 379 900 22 806 680
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 38 964 445 32 234 000 29 834 000 32 395 686
Overføringer 20 887 025 32 417 269 23 090 000 17 427 119
Avskrivninger 8 195 831 8 195 831 8 044 000 8 120 017
Sum driftsutgifter 219 079 180 218 284 199 201 612 196 193 676 046

Brutto driftsresultat 12 668 556 25 622 003 10 325 000 -3 956 456

Renteinntekter og utbytte -715 229 -1 074 000 -1 074 000 -976 986
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -8 880 657 -3 825 000 -3 825 000 -7 048 599
Mottatte avdrag på lån 0 0 0 -4 406
Sum eksterne finansinntekter -9 595 886 -4 899 000 -4 899 000 -8 029 991
Renteutgifter og låneomkostninger 2 892 048 3 166 000 3 166 000 3 076 863
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 5 853 259 4 124 158
Avdrag på lån 4 587 800 4 000 000 5 324 000 4 454 555
Sum eksterne finansutgifter 13 333 106 7 166 000 8 490 000 11 655 576
Resultat eksterne finanstransaksjoner 3 737 220 2 267 000 3 591 000 3 625 585

Motpost avskrivninger -8 195 831 -8 195 831 -8 044 000 -8 120 017

Netto driftsresultat 8 209 945 19 693 172 5 872 000 -8 450 888

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk -3 737 874 -3 737 874 0 -4 232 697
Bruk av disposisjonsfond -20 410 000 -20 410 000 -9 372 000 -1 980 974
Bruk av bundne fond -3 168 812 -3 353 172 -570 000 -1 108 602
Sum bruk av avsetninger -27 316 686 -27 501 046 -9 942 000 -7 322 274
Overført til investeringsregnskapet 400 000 400 000 400 000 0
Avsatt til disposisjonsfond 7 364 874 7 364 874 3 627 000 10 852 000
Avsatt til bundne fond 495 608 43 000 43 000 1 183 288
Sum avsetninger 8 260 482 7 807 874 4 070 000 12 035 288

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -10 846 259 0 0 -3 737 874
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Hovedoversikt investering

Konto(T)
Regnskap 

2017
Reg.bud 

2017
Oppr.bud 

2017
Regnskap 

2016
Kompensasjon for merverdiavgift -3 480 095 -7 909 950 -7 362 000 -920 010
Salg av driftsmidler og fast eiendom -2 292 083 0 0 -166 464
Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 -67 750
Statlige overføringer 0 -2 047 000 -3 180 000 0
Sum inntekter -5 772 178 -9 956 950 -10 542 000 -1 154 224

Lønnsutgifter 77 975 0 0 464 997
Sosiale utgifter 7 817 0 0 144 527
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod. 16 161 360 33 295 802 30 851 000 4 161 259
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 22 973 0 0 0
Overføringer 3 980 309 8 309 950 7 362 000 920 010
Sum utgifter 20 250 434 41 605 752 38 213 000 5 690 793

Avdrag på lån 685 999 831 000 831 000 1 121 062
Utlån 1 969 777 2 000 000 2 000 000 959 272
Kjøp av aksjer og andeler 483 840 400 000 400 000 442 312
Sum finansieringstransaksjoner 3 139 616 3 231 000 3 231 000 2 522 646

Finansieringsbehov 17 617 871 34 879 802 30 902 000 7 059 215

Bruk av lån -11 087 478 -28 186 986 -28 326 000 -1 905 000
Mottatte avdrag på utlån -685 999 -831 000 -831 000 -6 061 629
Bruk av tidligere års udisponert -907 414 -907 414 0 0
Overført fra driftsregnskapet -400 000 -400 000 -400 000 0
Bruk av disposisjonsfond -4 435 163 -4 478 200 -600 000 0
Bruk av bundne fond -101 818 -76 202 -745 000 0
Sum finansiering -17 617 871 -34 879 802 -30 902 000 -7 966 629

Udekket/udisponert 0 0 0 -907 414
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Anskaffelse og anvendelse av midler

Regnskap 2017 Reg.bud 2017 Oppr.bud 2017 Regnskap 2016
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -206 410 624 -192 662 196 -191 287 196 -197 632 503
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -5 772 178 -9 956 950 -10 542 000 -1 154 224
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -21 369 364 -33 916 986 -34 056 000 -15 996 620
Sum anskaffelse av midler -233 552 166 -236 536 132 -235 885 196 -214 783 347

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 210 883 349 206 430 099 188 462 196 185 556 029
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 20 250 434 41 605 752 38 213 000 5 690 793
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 16 472 722 10 397 000 11 721 000 14 178 223
Sum anvendelse av midler 247 606 505 258 432 851 238 396 196 205 425 045

Anskaffelse - anvendelse av midler 14 054 339 21 896 719 2 511 000 -9 358 302

Endring i ubrukte lånemidler 9 087 026 0 0 -5 595 000
Endring i arbeidskapital -23 141 817 21 896 719 2 511 000 14 953 302

Avsetninger 18 706 741 7 407 874 3 670 000 16 680 576
Bruk av avsetninger -32 761 080 -32 962 861 -11 287 000 -7 322 274
Netto avsetninger -14 054 339 -25 554 988 -7 617 000 9 358 302
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Balanseregnskapet

Konto(T) Regnskap 2017 Regnskap 2016 Endring 2017-2016

ANLEGGSMIDLER 406 094 614 383 479 611 22 615 003
Faste eiendommer og anlegg 189 575 946 183 205 748 6 370 198
Utstyr, maskiner og transportmidler 4 329 898 924 891 3 405 006
Utlån 7 823 563 6 539 785 1 283 778
Aksjer og andeler 5 160 688 5 029 235 131 453
Pensjonsmidler 199 204 518 187 779 951 11 424 567

OMLØPSMIDLER 110 963 143 127 529 747 -16 566 605
Kortsiktige fordringer 15 401 750 9 662 002 5 739 748
Premieavvik 1 396 292 1 509 921 -113 629
Aksjer og andeler 12 146 644 12 340 662 -194 017
Obligasjoner 67 313 049 64 091 634 3 221 415
Kasse, bankinnskudd 14 705 407 39 925 529 -25 220 121

SUM EIENDELER 517 057 756 511 009 358 6 048 398

EGENKAPITAL -131 160 185 -135 089 512 3 929 327
Disposisjonsfond -19 089 550 -36 569 838 17 480 289
Bundne driftsfond -1 902 223 -4 677 245 2 775 022
Ubundne investeringsfond -44 282 041 -44 282 041 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 134 258 134 258 0
Endring i regnskapsprisnsipp som påvirker AK (investering) 61 689 61 689 0
Regnskapsmessig mindreforbruk -10 846 259 -4 645 288 -6 200 972
Kapitalkonto -55 236 059 -45 111 047 -10 125 012

GJELD -385 897 571 -375 919 846 -9 977 725

Langsiktig gjeld -352 750 667 -349 348 155 -3 402 512
Pensjonsforpliktelser -242 749 246 -236 072 935 -6 676 311
Andre lån -110 001 421 -113 275 220 3 273 799
Kortsiktig gjeld -33 146 904 -26 571 691 -6 575 213
Annen kortsiktig gjeld -33 044 846 -26 535 031 -6 509 815
Premieavvik -102 058 -36 660 -65 398

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -517 057 756 -511 009 358 -6 048 398

MEMORIAKONTI 0 0 0
Ubrukte lånemidler 1 892 113 10 979 138 -9 087 026
Motkonto for memoriakontiene -1 892 113 -10 979 138 9 087 026
SUM MEMORIAKONTI 0 0 0

BALANSENS NETTOSUM 0 0 0
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Investeringsregnskap fordelt etter prosjekt

Konto Konto(T) Regnskap 2017 Reg.bud 2017 Oppr.bud 2017 Avvik i kroner

00400 Overtid 9 963 0 0 -9 963
01900 Husleie, leie av lokaler og grunn 14 532 0 0 -14 532
02000 Inventar/utstyr 464 729 556 000 0 91 271
02300 Vedlikehold byggtj., nybygg 1 700 1 000 000 0 998 300
02500 Nybygg 0 3 500 000 0 3 500 000
02502 Veier og landskapstilpasning 42 937 0 0 -42 937
02511 Rigg og drift 53 995 0 0 -53 995
02513 Betongarbeider 80 079 0 0 -80 079
02516 Snekker- og tømmerarbeider 4 360 111 0 0 -4 360 111
02517 Blikkenslagerarbeid 40 000 0 0 -40 000
02523 Malerarbeid 258 500 0 0 -258 500
02524 Sanitær-rørlegger 105 008 0 0 -105 008
02526 Ventilasjon 280 000 0 0 -280 000
02530 Elektro 277 728 0 0 -277 728
02535 Styring, overvåkning, kommunikasjon 110 241 0 0 -110 241
02700 Konsulenttjenester 35 609 0 0 -35 609
04290 moms-investering 1 514 216 1 264 000 0 -250 216
1000 Styrvoll barnehage 7 649 349 6 320 000 0 -1 329 349
00400 Overtid 3 802 0 0 -3 802
01900 Husleie, leie av lokaler og grunn 4 241 0 0 -4 241
02500 Nybygg 0 8 480 000 8 480 000 8 480 000
02700 Konsulenttjenester 162 120 0 0 -162 120
04290 moms-investering 40 530 2 120 000 2 120 000 2 079 470
1007 Boligsosial handlingsplan 210 693 10 600 000 10 600 000 10 389 307
05290 Kjøp aksjer/andeler 483 840 400 000 400 000 -83 840
1015 Egenkapitalinnskudd KLP 483 840 400 000 400 000 -83 840
02535 Styring, overvåkning, kommunikasjon 0 0 500 000 0
1041 Sykehjem - signalanlegg 0 0 500 000 0
01150 Matvarer til møter m.m. 95 0 0 -95
02500 Nybygg 50 907 0 0 -50 907
02511 Rigg og drift 288 973 480 000 0 191 027
02700 Konsulenttjenester 136 071 0 0 -136 071
04290 moms-investering 106 628 120 000 0 13 372
1053 Krafttak for Svarstad 582 675 600 000 0 17 325
02000 Inventar/utstyr 0 182 400 0 182 400
04290 moms-investering 0 45 600 0 45 600
2004 Tiltak for barn og unge 2017 0 228 000 0 228 000
00100 Fast lønn 14 016 0 0 -14 016
00200 Vikar 8 360 0 0 -8 360
00201 Sykevikar 58 0 0 -58
00400 Overtid 8 044 0 0 -8 044
00500 Annen lønn trepliktig godtgjørelse 830 0 0 -830
00900 Pensjonsinnskudd KLP 1 199 0 0 -1 199
00902 Pensjonsinnskudd KLP 1 784 0 0 -1 784
00990 Arbeidsgiveravgift 4 835 0 0 -4 835
01050 Undervisning/fritt skolemateriell 14 297 0 0 -14 297
01150 Matvarer til møter m.m. 10 961 0 0 -10 961
01200 Annet forbruksmateriell 605 0 0 -605
01209 Utgift etter regning 5 208 0 0 -5 208
01300 Post, banktjenester, telefon m.m 22 997 0 0 -22 997
01500 Opplæring, kurs 73 594 0 0 -73 594
01600 Skyss 7 687 0 0 -7 687
01601 Diettgodtgjørelse oppg.pliktig 1 173 0 0 -1 173
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Konto Konto(T) Regnskap 2017 Reg.bud 2017 Oppr.bud 2017 Avvik i kroner

01702 Transport ref.berettiget 2 187 0 0 -2 187
01950 Avgifter, gebyrer, lisenser 180 016 0 0 -180 016
02000 Inventar/utstyr 377 038 1 500 000 0 1 122 962
02001 Kontorutstyr/inventar/programvare 455 708 0 0 -455 708
02400 Service-driftsavaler/reparasjon etc. 20 893 0 0 -20 893
02700 Konsulenttjenester 3 360 0 0 -3 360
03500 Til andre kommuner 20 973 0 0 -20 973
04290 moms-investering 229 791 375 000 0 145 209
2010 IKT-skole investering 1 465 613 1 875 000 0 409 387
02000 Inventar/utstyr 41 800 54 200 0 12 400
02100 Kjøp transportmidler 678 192 456 202 0 -221 990
04290 moms-investering 108 688 108 350 0 -338
3005 Minibuss HOV 828 680 618 752 0 -209 928
04700 Overføringer til  andre 500 000 500 000 0 0
4009 Unviversell utforming Hem-Styrvoll kirker 500 000 500 000 0 0
02850 Kjøp av eksisterende bygg og anlegg 200 000 0 0 -200 000
5300 Utvikling av boligtomter 200 000 0 0 -200 000
00400 Overtid 14 175 0 0 -14 175
01150 Matvarer til møter m.m. 592 0 0 -592
01400 Annonse, reklame, informasjon 730 0 0 -730
02502 Veier og landskapstilpasning 4 300 0 0 -4 300
02511 Rigg og drift 25 000 0 0 -25 000
02525 Utvendig rør og rørdeler 337 649 0 0 -337 649
02700 Konsulenttjenester 149 020 0 0 -149 020
04290 moms-investering 129 175 0 0 -129 175
5302 Hole boligfelt 660 641 0 0 -660 641
02502 Veier og landskapstilpasning 0 10 404 000 0 10 404 000
02525 Utvendig rør og rørdeler 46 462 0 0 -46 462
02700 Konsulenttjenester 42 650 0 0 -42 650
04290 moms-investering 22 278 2 601 000 0 2 578 722
5305 Infrastruktur Hole boligfelt 111 390 13 005 000 0 12 893 610
02800 Grunnerverv 1 385 963 1 379 000 0 -6 963
03700 Til andre/driftsavtaler med andre 2 000 0 0 -2 000
04290 moms-investering 500 0 0 -500
5320 Kjøp tomt Klokkergården 1 388 463 1 379 000 0 -9 463
00400 Overtid 7 639 0 0 -7 639
01400 Annonse, reklame, informasjon 730 0 0 -730
02001 Kontorutstyr/inventar/programvare 259 0 0 -259
02502 Veier og landskapstilpasning 673 909 4 000 000 0 3 326 091
02511 Rigg og drift 479 507 0 0 -479 507
02525 Utvendig rør og rørdeler 2 227 909 0 0 -2 227 909
02700 Konsulenttjenester 512 131 0 0 -512 131
04290 moms-investering 973 611 1 000 000 0 26 389
6011 Utviklingskostnader næringsarealer Berganmoen 4 875 695 5 000 000 0 124 305
02000 Inventar/utstyr 82 278 84 000 0 1 722
04290 moms-investering 20 570 21 000 0 430
6075 Ny gressklipper 102 848 105 000 0 2 152
02530 Elektro 114 644 120 000 0 5 356
04290 moms-investering 28 661 30 000 0 1 339
6512 Varmegj.vinninganl.SR 143 305 150 000 0 6 695
00400 Overtid 2 228 0 0 -2 228
02000 Inventar/utstyr 15 951 0 0 -15 951
02500 Nybygg 0 500 000 0 500 000
02502 Veier og landskapstilpasning 8 704 0 0 -8 704
02512 Grunnarbeider 45 692 0 0 -45 692
02513 Betongarbeider 73 829 0 0 -73 829
02514 Mur- og pussarbeider 89 113 0 0 -89 113
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Konto Konto(T) Regnskap 2017 Reg.bud 2017 Oppr.bud 2017 Avvik i kroner

02516 Snekker- og tømmerarbeider 479 975 0 0 -479 975
02518 Betongarb. ventilhus 31 653 0 0 -31 653
02530 Elektro 6 240 0 0 -6 240
04290 moms-investering 187 651 125 000 0 -62 651
7001 Utbygging av lager Sogn 941 035 625 000 0 -316 035
02000 Inventar/utstyr 472 039 600 000 600 000 127 961
04290 moms-investering 118 010 0 0 -118 010
7205 Huldrehallen inventar og utstyr 590 049 600 000 600 000 9 952
05100 Avdragsutgifter 565 119 831 000 831 000 265 881
05102 Avdragsutg. ekstraordinære 120 880 0 0 -120 880
05200 Utlån 1 969 777 2 000 000 2 000 000 30 223
9500 Startlån 2 655 776 2 831 000 2 831 000 175 224
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Spesifisert balanse
Konto Konto(T)

Regnskap    
2017

Regnskap    
2016

Endring        
2017-2016

ANLEGGSMIDLER 406 094 614 383 479 611 22 615 003
22750430 1990 2 stk leiligheter i Furuheim brl.lag 308 384 0 308 384
22799100 Herredshuset 737 589 757 589 -20 000 
22799130 Tjenestebolig III 1 1 0
22799251 Lardal barneskole 17 884 915 18 485 919 -601 005 
22799253 Lardal Ung.skole inkl Huldrehallen 20 500 966 21 137 784 -636 818 
22799300 Svarstad barnehage 15 287 986 15 833 330 -545 344 
22799350 Styrvoll barnehage 14 645 751 7 258 133 7 387 618
22799374 PU bolig 1994/95 1 819 353 1 882 088 -62 735 
22799403 Komm eiendom g nr 32/2, 26 + feste 2 av 32/2 1998 401 900 423 100 -21 200 
22799406 Ringveien 16 14 861 333 15 748 879 -887 547 
22799408 Lardal sykehjem 38 718 321 39 760 116 -1 041 795 
22799414 Boligfelt Hole 3 708 271 2 936 240 772 031
22799415 Næringsarel Berganmoen 9 763 914 4 888 219 4 875 695
22799420 Aldersboliger 1 952 436 2 092 873 -140 437 
22799543 Lågendalen friluftsmuseum 474 457 498 706 -24 249 
22799544 Lafta utedo 1998 20 888 21 837 -949 
22799547 Gabrielløkka g.bnr 60/21: 1996 237 500 249 375 -11 875 
22799549 Gangbru over Lågen år 2001 4 093 567 4 261 567 -168 000 
22799550 Kjærra friluftsbad 2006 16 779 17 358 -579 
22799600 Steinsholt vannverk 744 367 851 366 -106 999 
22799601 Lagerbygg/garasje 2 350 478 1 446 960 903 518
22799610 Svarstad vannverk 3 413 992 3 925 555 -511 563 
22799615 Hovedkloakk Svarstad 754 436 785 870 -31 434 
22799630 Kloakk Steinsholt 739 061 769 855 -30 794 
22799635 Nye renovasjonsbeholdere m.m P-7000 547 179 683 974 -136 795 
22799640 Kildesorteringsstasjon 135 697 167 364 -31 667 
22799643 Naugfoss Vannverk 10 677 164 12 050 597 -1 373 433 
22799644 Vannledn.Styrvoll-Breidbl.-Hannevold P6001 560 130 576 133 -16 004 
22799645 Naugfoss-ledning Svarstad P-6002 10 264 250 10 565 180 -300 930 
22799650 Renseanlegg Steinsholt 538 291 668 366 -130 075 
22799652 Boligsosial handlingsplan 385 068 174 375 210 693
22799653 Krafttak for Svarstad 0 240 761 -240 761 
22799654 Solstadhaugen omsorgsleilighet 0 298 789 -298 789 
22799710 Tomteområder Solbergfeltet 361 068 361 068 0
22799711 Brenthaug boligfelt 217 291 217 291 0
22799713 Tomt fra Tyrolerhus 32/57 200 000 0 200 000
22799720 Tomteområder Lofstad 170 750 170 750 0
22799722 Lardal prestegård innl. 2006 tomteområder 3 505 701 3 780 925 -275 224 
22799730 Industriområde Hannevold 202 286 202 286 0
22799731 Sentrumsplan 2008 0 43 157 -43 157 
22799732 Tilrettel.boligtomter 2008 331 452 331 452 0
22799733 Reguleringsplan gang7sykkelvei Solbergåsen 251 303 258 483 -7 180 
22799740 Industriområde Sogn, Svarstad 642 645 642 645 0
22799750 Industroområde Berganmoen 737 504 737 504 0
22799760 Strandavewgen 1992/92 Steinsholdt 71 767 76 250 -4 483 
22799761 Informasjonsskilt 470 954 502 667 -31 713 
22799762 Skatepark P 8100 541 612 577 521 -35 908 
22799763 P-plass Klokkergården 2002 0 135 484 -135 484 
22799764 1996 Rasteplass Steinsholt 59 886 63 038 -3 152 
22799765 1998 P-plass /asfalt 23 740 47 478 -23 738 
22799766 Avkjøring, P-plass m.m.St.hoilt 1999 821 571 857 291 -35 720 
22799767 Fortau Svarstad 1 943 752 2 031 120 -87 368 
22799772 Gang/Sykkelvei Solbergåsen P7201/7203 548 017 563 674 -15 658 
22799773 Nye aktivitetsområder P 1002 24 618 26 259 -1 641 
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Konto Konto(T)
Regnskap    

2017
Regnskap    

2016
Endring        

2017-2016
22799810 Svarstad renseanlegg 1 251 487 1 449 346 -197 859 
22799812 Veier og gatelys P-7204 654 121 671 800 -17 679 

Faste eiendommer og anlegg 189 575 946 183 205 748 6 370 198
22450370 Vaskemaskin sykehjemmet P 4502 73 575 91 969 -18 394 
22450376 Oppvaskm-bekkensp. sykehj. 2008 13 063 26 125 -13 063 
22450511 IKT-ustyr 2008 0 83 200 -83 200 
22450513 IKT-oppgradering HOV, fra 2013 P1039 269 648 454 574 -184 926 
22450514 Krafttak for Svarstad 2016 775 283 0 775 283
22450622 GeoVekst (kartdata-skogbrukskartlegging) 149 940 187 425 -37 485 
22450626 IKT utstyr oppv-kultur 61 200 81 600 -20 400 
22450627 IKT skole investering pr. 2010 1 465 613 0 1 465 613
22450628 Minibuss ny 2017 HOV 828 680 0 828 680
22450629 Gressklipper 2017 102 848 0 102 848
22450630 Huldrehall inventar/utstyr 590 049 0 590 049

Utstyr, maskiner og transportmidler 4 329 898 924 891 3 405 006
22270092 Etableringslån 7 636 063 6 227 285 1 408 778
22270102 Høyt & Lavt Eiendom 187 500 312 500 -125 000 

Utlån 7 823 563 6 539 785 1 283 778
22170002 IKS Telemark kommunerev.andeler 11 000 11 000 0
22170003 Studentbyen på Sogn, Oslo 0 1 -1 
22170006 Vestfold festsp.as i aksje a kr 1000 0 44 000 -44 000 
22170009 Styrvoll/Eide vannverk 2 andeler a kr 1 0 2 -2 
22170012 Furuheim borettslag 2 leiligheter 0 308 384 -308 384 
22170015 Vestviken 110-sentral IKS 16 900 16 900 0
22170016 Vesar AS 11 aksjer,pålyd. kr  882 9 702 9 702 0
22170020 KLP andeler egenkapitaltilskudd 5 123 086 4 639 246 483 840

Aksjer og andeler 5 160 688 5 029 235 131 453
22041111 Pensj midler k - fellesordning 176 544 917 163 834 630 12 710 287
22041996 Pensj midler stat 22 659 601 23 945 321 -1 285 720 

Pensjonsmidler 199 204 518 187 779 951 11 424 567
OMLØPSMIDLER 110 963 143 127 529 747 -16 566 605 

21310002 Refusjon Ressurskrevende tjenester 5 586 018 1 400 000 4 186 018
21310011 NAV-refusjoner -1 526 0 -1 526 
21310012 NAV-refusjon feriepenger 0 117 274 -117 274 
21310111 Krav på moms -ny 1.1.2004 3 114 365 2 016 975 1 097 390
21310200 Integreringstilskudd-flyktninger 1 360 000 0 1 360 000
21375003 Kundefordringer 890 311 2 731 988 -1 841 676 
21375012 Fordring mellomregning Larvik Kommune 3 349 401 0 3 349 401
21375095 Kommunale avgifter a konto innbetalinger 0 -4 825 4 825
21375401 Div.utestående 9 808 281 567 -271 759 
21399001 Interim bank 2500.22.48010 669 0 669
21399002 Interrim drift 2500.22.48002 1 079 675 3 091 145 -2 011 470 
21399003 Forskudd lønn -12 483 -2 000 -10 483 
21399007 Interim 2500.22.48029 Eikkonto 25 928 0 25 928
21399008 Interim 2500.22.48010 0 12 039 -12 039 
21399525 Negativ netto 2 685 17 839 -15 154 
21399999 Feilkonto -3 100 0 -3 100 

Kortsiktige fordringer 15 401 750 9 662 002 5 739 748
21914101 Arb g avg KLP premeiavvik 172 548 186 590 -14 042 
21941100 Premieavvik  k-fellesordning 1 223 744 1 323 331 -99 587 

Premieavvik 1 396 292 1 509 921 -113 629 
21831000 Aksjer (norske) 12 146 644 12 340 662 -194 017 

Aksjer og andeler 12 146 644 12 340 662 -194 017 
21119001 Norges komm.bank, ihendehaveobl. 1 1 0
21131000 Obligasjoner 67 313 048 64 091 633 3 221 415

Obligasjoner 67 313 049 64 091 634 3 221 415
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Konto Konto(T)
Regnskap    

2017
Regnskap    

2016
Endring        

2017-2016
21000002 Kasse badepenger 615 595 20
21000003 Kasse kildesortering 1 000 1 000 0
21000004 Kasse Svarstad barnehage 500 500 0
21020002 Andebu Sp.bank 2500.22.48002 7 164 858 34 428 534 -27 263 676 
21020004 Andebu S.b.2500.22.48010 OCR 3 353 782 49 139 3 304 643
21020007 DNB knt. 2442.30.82352 0 18 -18 
21020008 DnBNOR 50830574279, sosial 24 765 40 414 -15 648 
21020009 Andebu Spb. 25002250171-NAV-kort 11 365 44 776 -33 411 
21020011 Andebu.S.b.2500.22.48029 Eik 38 918 615 377 -576 459 
21020018 Andebu Sp.2500.24.03830 renter/omkostninger 101 090 736 662 -635 572 
21020500 Den norske Bank kto nr 5202.05.89736 36 36 0
21098005 Andebu Sp.bank skatt 2500.22.49092 4 008 480 4 008 480 0

Kasse, bankinnskudd 14 705 407 39 925 529 -25 220 121 
SUM EIENDELER 517 057 756 511 009 358 6 048 398
EGENKAPITAL -131 160 185 -135 089 512 3 929 327

25650000 Disposisjonsfond -650 700 -14 776 196 14 125 496
25650002 Dispf. vedlikehold Membraner-vann 0 -200 000 200 000
25650005 dispfond Utvikling boligtomter 0 -22 000 22 000
25650006 Dispf. Sentrumsplan prosj. 1050 0 -232 987 232 987
25650009 Dispf. Kapitalslit brannbil 0 -120 000 120 000
25650010 Disp.f."Andel E-verk avs.drift -12 233 441 -12 233 441 0
25650012 Disp.fond (drift fra likviditetsreserven) 0 -984 882 984 882
25650013 Dispf. avsetning Pensjon 0 -1 403 000 1 403 000
25650016 Vedlikeholdsfond, bygg,anlegg,veier -508 884 -508 884 0
25650017 Disp.f. WebSak oppgradering 0 -168 124 168 124
25650212 Disp.fond Trygge lokalsamfunn 0 -100 000 100 000
25650610 Disp.fond Prosjektskjønnsmidler 2015 0 -123 800 123 800
25699000 Disposisjonsfond-Bufferfond finans -5 696 524 -5 696 524 0

Disposisjonsfond -19 089 550 -36 569 838 17 480 289
25150203 Samarbeidsprosjekt Larvik/Lardal 0 -1 1
25150208 Gaver sykehjemmet-båregaver m.m -12 009 -7 120 -4 889 
25150212 BUNDET FOND,KAPITAL,NÆRMILJØANLEGG, SKOLE 0 -9 720 9 720
25150220 Gave Minibuss-Saniteten 0 -60 141 60 141
25150221 Kompetansem. skolen 2005 0 -123 930 123 930
25150225 Lønnsmidler førskole avsatt 0 -64 932 64 932
25150231 Prosj. gateadresser Lardal 2008 0 -102 313 102 313
25150232 Gave konto Frivillignetsentralen -20 537 0 -20 537 
25150240 IMDI ekstratilsk. voksenopplæring 0 -480 000 480 000
25150250 Fyrtårnsbarnehage fond Styrvold 0 -8 632 8 632
25150251 Styrvoll bh. svømmeopplæring-lekeressurs -33 000 -28 500 -4 500 
25150260 Svarstad barnehage IMDI tilskudd/svømmetilsk. -71 000 -49 000 -22 000 
25150285 Barn i Rusfamiler-prosjekt 138 0 -57 550 57 550
25150286 God oppvekst Styrvoll bh -84 742 -230 083 145 340
25150290 Vurdering for læring 2014-2016 0 -180 000 180 000
25150291 Kompetansesatsing barnehageansatt 2015 0 -37 000 37 000
25150301 Den kulturelle spaserstokken 0 -7 051 7 051
25150302 Sammen om barns livsmestring -15 662 -648 654 632 992
25150325 Kompetanseloft 2020 HOV -333 431 -110 000 -223 431 
25150326 Innovasjonsmidler HOV kompetanse 0 -415 637 415 637
25150329 Psykisk helsearbeid barn/unge 0 -25 616 25 616
25150335 Legesenter gavekonto -21 420 -21 083 -337 
25150336 Kompetanseløft 2015 0 -103 754 103 754
25150338 Dagsenter demens -66 478 -66 478 0
25150354 Veiledning sosialtjenesten -4 946 -4 946 0
25150355 Tapsfond (etableringslån) -200 210 -200 210 0
25150358 Div. viltformål -8 338 -28 338 20 000
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Konto Konto(T)
Regnskap    

2017
Regnskap    

2016
Endring        

2017-2016
25150360 Viltfond fellingsavgift -67 480 -191 984 124 505
25150362 Miljøfyrtårn (fy komm midler) fra tj. 3250 0 -16 061 16 061
25150372 Folkehelse-partnerskap 0 -26 617 26 617
25150380 Moderniseringsmidler Kommunereformen -198 075 -198 075 0
25150401 Tverrfaglig rusprosjekt -313 539 -755 901 442 362
25150485 Studium assistenter Styrvoll bh 0 -19 000 19 000
25150603 VAR - bundet driftsfond Septikgebyr -12 177 0 -12 177 
25150780 Skatepark-belysning 0 -20 250 20 250
25150900 Fond til fiske -439 179 -378 669 -60 510 

Bundne driftsfond -1 902 223 -4 677 245 2 775 022
25350501 Ubundet inv.fond "El-verksfond" -33 385 563 -33 385 563 0
25350502 Ubundet inv.fond Til videreutlån/ekstraord avdrag/investering -155 296 -155 296 0
25350504 Ubundet inv.fond Kapitalfond -5 440 549 -5 440 549 0
25350506 Ubundet inv.fond Kapitalfond vedr. prosjekt 1011 -187 363 -187 363 0
25350507 Ubundet inv.fond Kapitalfond vedr. prosjekt 1033 -116 177 -116 177 0
25350509 Ubundet inv.fond Kapitalfond vedr. prosjekt 4002 kirkeovner -1 407 -1 407 0
25350510 Ubundet inv.fond Investeringsfond vannverk 2009 -4 638 751 -4 638 751 0
25350512 Ubundet inv.fond Invest.fond P 4003 Kirkegårdsutvidelse -56 934 -56 934 0
25350513 Ubundet inv.fond Invest.fond P 4004 Takrenner/HC Styrvoll krk. -300 000 -300 000 0

Ubundne investeringsfond -44 282 041 -44 282 041 0
25819901 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 134 258 134 258 0

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 134 258 134 258 0
25809910 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv.) 61 689 61 689 0

Endring i regnskapsprisnsipp som påvirker AK (investering) 61 689 61 689 0
25950001 Overskudd kapitaldel 0 -907 414 907 414
25950005 Overskudd drift -10 846 259 -3 737 874 -7 108 385 

Regnskapsmessig mindreforbruk -10 846 259 -4 645 288 -6 200 972 
25990001 Kapitalkonto -55 236 059 -45 111 047 -10 125 012 

Kapitalkonto -55 236 059 -45 111 047 -10 125 012 
GJELD -385 897 571 -375 919 846 -9 977 725 
Langsiktig gjeld -352 750 667 -349 348 155 -3 402 512 

24014112 Arb gavgift pensj forpl k-fellesordning -4 023 797 -4 610 558 586 761
24014114 Arb g avgift stat pensjon -1 357 299 -1 357 287 -12 
24041111 Pensj forpliktelser k -fellesordning -205 082 484 -196 533 622 -8 548 862 
24041997 Pensj forpl stat -32 285 666 -33 571 468 1 285 802

Pensjonsforpliktelser -242 749 246 -236 072 935 -6 676 311 
24519005 Husbanken lnr: 1151382511/2010 etabl. -186 375 -322 374 135 999
24519006 Husbanken lnr:115168361/2011 startl -975 000 -1 275 000 300 000
24519007 Husbanken 115312209/startlån 2015 -2 187 500 -2 312 500 125 000
24519008 Husbanken 115350373/startl.2016 -1 387 500 -1 462 500 75 000
24519009 Husbanken 1153749611 startl.2017 -1 950 000 0 -1 950 000 
24519020 Husbanken lån nr 49 nr 112568522 -18 375 -24 675 6 300
24519410 Husbanken til Pu-boliger -786 682 -917 482 130 800
24531001 KLP lån nr 030 406021 -3 466 500 -3 582 050 115 550
24531002 KLP Kreditt AS 50094 -4 605 000 -5 065 500 460 500
24566420 Kommunalbanken lån 20080622 -4 371 359 -4 539 479 168 120
24566425 Kommunalbanken 20100207, sammenføying -21 503 070 -23 157 160 1 654 090
24566430 Kommunalbanken lån 20110871 -31 125 620 -32 126 960 1 001 340
24566435 Kommunalbanken lån 20120629 -11 591 100 -11 913 080 321 980
24566437 Kommunalbanken lån 20130744 -6 116 400 -6 327 300 210 900
24566438 Kommunalbanken lån 20140797 -4 130 140 -4 241 760 111 620
24566439 Kommunalbanken lån 20150688 -9 750 800 -10 007 400 256 600
24566440 Kommunalbanken lån 20160525 -5 850 000 -6 000 000 150 000

Andre lån -110 001 421 -113 275 220 3 273 799
Kortsiktig gjeld -33 146 904 -26 571 691 -6 575 213 

23210001 Oppgjørskonto merverdigavgift 155 839 -66 784 222 624
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Konto Konto(T)
Regnskap    

2017
Regnskap    

2016
Endring        

2017-2016
23210005 Arbeidsgiveravgift -2 310 452 -2 156 597 -153 855 
23210400 Husbanken - ikke forfalte renter -26 363 -25 188 -1 175 
23210401 Kommunalbanken renter ikke forfalt -286 761 -319 922 33 161
23210402 KLP ikke forfalte renter -13 843 -54 900 41 057
23214001 Forskottstrekk -3 745 581 -3 338 249 -407 332 
23214005 Påleggstrekk -34 955 -32 107 -2 848 
23219000 Tilpassningstilskudd (ikke tildelt) -50 472 -137 134 86 662
23219001 Etableringstilskudd (ikke tildelt) -93 422 -398 795 305 373
23220402 Husbanken - ekstraordinært avdrag -120 880 0 -120 880 
23270214 Avsatte lønnsmidler felles -1 401 746 -1 137 448 -264 298 
23270215 Avsatt Stipend-studieavg. utd. lærer 0 -144 100 144 100
23275309 Avsatt feriepenger innværende år -9 333 856 -8 964 917 -368 938 
23275919 Arb.giv.avgift avs.feriep.inneværende år -1 316 074 -1 265 260 -50 814 
23299012 Mellomregningskonto Larvik kommune -105 400 0 -105 400 
23299014 Mellomregningskonto -160 257 0 -160 257 
23299020 Automatisk rem. leverandør -14 200 623 -8 493 629 -5 706 994 

Annen kortsiktig gjeld -33 044 846 -26 535 031 -6 509 815 
23941100 Premieavvik stat -89 446 -32 130 -57 316 
23941101 Premieavvik aga. SPK -12 612 -4 530 -8 082 

Premieavvik -102 058 -36 660 -65 398 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD -517 057 756 -511 009 358 -6 048 398 
MEMORIAKONTI 0 0 0

29100001 Ubrukte lånemidler 1 892 113 10 979 138 -9 087 026 
Ubrukte lånemidler 1 892 113 10 979 138 -9 087 026 

29999001 Ubrukt Kjærratunet 0 -2 000 2 000
29999004 Etableringslån innløst sos.bolig 0 -105 000 105 000
29999011 Bredbånd P1036 0 -24 540 24 540
29999012 Sentrumsplan P1050 0 -948 932 948 932
29999020 Vannledning Styrvoll m P-6001 0 -59 852 59 852
29999021 Vannledning Naugf.-Svarstad p-6002 0 -3 662 813 3 662 813
29999022 Renovasjonsord.beholdere m.m P7000 0 -32 051 32 051
29999023 Nødagregat Roso P-6000 0 -36 286 36 286
29999030 Husbanken startlån 2016 0 -89 627 89 627
29999031 Kommunalbanken 2016 -1 771 810 -6 000 000 4 228 190
29999032 Husbanken startlån 2017 -120 303 0 -120 303 
29999099 Ubrukte lånem - avsluttede prosjekter 0 -18 037 18 037
29999200 Underdekning avløp-VAR 598 578 351 450 247 128
29999201 Underdekning  renovasjon-VAR 359 156 124 179 234 977
29999202 Underdekning feiing-selvkost 581 009 121 215 459 794
29999203 Underdekning vann-VAR 143 602 513 894 -370 292 
29999204 Underdekning septik-VAR 0 14 074 -14 074 
29999900 Memoria totalsummer -1 682 345 -1 124 811 -557 534 

Motkonto for memoriakontiene -1 892 113 -10 979 138 9 087 026
SUM MEMORIAKONTI 0 0 0
BALANSENS NETTOSUM 0 0 0
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NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital

Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet

Anskaffelse av midler Regnskap 2017 Regnskap 2016

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -21 369 364 -15 996 620

Sum anskaffelse av midler 
Anvendelse av midler 

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 210 883 349 185 556 029

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 20 250 434 5 690 793

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 16 472 722 14 178 223
Sum 
anvendelse av midler 

Anskaffelse - anvendelse av midler 14 054 339 -9 358 302

Endring i ubrukte lånemidler 9 087 026 -5 595 000

Korr. Kretsløpfeil fra tidl. år 453

Endring i arbeidskapital -23 141 817 14 953 302

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen

Tekst Regnskap 2017 Regnskap 2016

Omløpsmidler

Endring kortsiktige fordringer 5 739 748 2 962 644

Endring aksjer og andeler -194 017 1 347 493

Premieavvik -113 629 244 946

Endring sertifikater 0 0

Endring obligasjoner 3 221 415 1 576 947

Endring betalingsmidler -25 220 121 -9 995 752

Endring omløpsmidler -16 566 605 -3 863 722

Kortsiktig gjeld

Endring kassekredittlån 0 0

Endring annen kortsiktig gjeld 6 509 815 -18 762 985

Premieavvik 65 398 -54 039

Endring arbeidskapital -23 141 817 14 953 302

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -206 410 624 -197 632 503

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -5 772 178 -1 154 224

-233 552 166 -214 783 347

247 606 505 205 425 045
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NOTE nr. 2: Pensjonskostnad/pensjonsforpliktelse 2017

Del 1 Premieavvikets påvirkning på driftsregnskapet KLP
Statens 

pensjonskasse
Regnskap 2017 Regnskap 2017

Innbetalt premie 10 323 593           2 096 731            
Administrasjonskostnad 651 023                 61 668                  
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 8 607 192              1 888 127            
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 8 013 170              1 169 136            
Forventet avkastning på pensjonsmidler -7 520 513            -871 086              
Netto pensjonskostnad 9 099 849              2 186 177            
Årets negative premieavvik (inntektsført ) -1 223 744            
Årets  positive premieavvik (utgiftsført) -                          89 446                  
Årets andel av tidligere års amoriserte premieavvik  (inntektsført) -                          -32 130                 
Årets andel av tidligere års amoriserte premieavvik  (kostnadsført) 1 323 331              
Netto arbeidsgiveravgift på  årets og tidligere års premieavvik 14 042                   8 082                    
Netto kostnadssføring premieavvik på årets regnskap 113 629                 65 398                  

Del 2 Gjenstående premieavvik som vil påvirke senere års regnskap
Regnskap 2017 Regnskap 2017

Gjenstående positivt premieavvik som skal utgiftsføres senere år 1 223 744 0
Gjenstående negativt premieavvik som skal inntektsføres senere år 0 -89 446

Del 3 Pensjonsmidler
Regnskap 2017 Regnskap 2017

Pensjonsmidler pr. 01.01 163 834 630        23 945 324         
Årets forventede avkastning 7 520 513 871 086
Årets premieinnbetaling eks. adm. utg. 10 323 593 2 096 731
Årets utbetaling av pensjon -6 519 838 0
Estimatavvik 1 386 019 -4 253 537
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12 176 544 917 22 659 604

Del 4 Pensjonsforpliktelser
Regnskap 2017 Regnskap 2017

Pensjonsforpliktelse pr. 01.01 -196 533 622        -33 571 468         
Årets pensjonsopptjening -8 607 192            -1 888 127           
Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse -8 013 170            -1 169 136           
Utbetalte pensjoner 6 519 838              -                        
Estimatavvik 1 551 662              4 343 065            
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12 -205 082 484        -32 285 666         

Del 5 Beregningsforutsetninger
KLP SPK

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %
Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 %
Forventet G-reg./pensjonsreg. 2,97 % 2,97 %
Forventet avkastning 4,50 % 4,20 %

Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i kommunenes regnskap og budsjett, mens pensjonspremien er hva kommunene 
faktisk betaler til pensjonsforsikringsselskapene for dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser.  
Dersom pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden får vi et positiv premieavvik. Er pensjonspremien mindre enn 
pensjonskostnaden får vi et negativt premieavvik. 
Den regnskapsmessige håndteringen av premieavvik finner vi i Regnskapsforskriften. Et  positivt premieavvik skal føres til 
inntekt i årsregnskapet og bokføres under omløpsmidler  som en kortsiktig fordring. Tilsvarende skal et negativt premieavvik 
utgiftsføres i årsregnskapet og bokføres som en kortsiktig gjeld. Premieavvik blir således en form for korreksjonspost til den 
betalte pensjonspremien slik at nettoen av disse to posteringene blir lik pensjonskostnaden. 
Det er så opp til den respektive kommune eller fylkeskommune å velge hvordan de vil håndtere elimineringen av 
premieavviket i regnskapet. De har da valget mellom å hvert år avsette for full dekning av premieavviket eller å amortisere 
over 15 år (for premieavvik oppstått i perioden 2002 - 2010). 10 år (for premieavvik oppstått i perioden 2011 -2013) og 7 år 
(for premieavvik oppstått i perioden 2014 og senere). 
Regnskapsføring av premieavvik og senere amortisering av dette fremstår dermed som et unntak fra arbeidskapitalprinsippet 
og anordningsprinsippet. 



26/18 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00079-1 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 : Arsregnskap 2017 Lardal kommune_nett

23Årsregnskap 2017

NOTE nr. 3: Garantier gitt av kommunen

Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibeløp 2017 Garantien utløper
Steinsholt borettslag                     2 440 000                     1 783 264 16.06.2032

Sum garantier                     2 440 000                     1 783 264 

Garantier for ansattes lån Opprinnelig garanti Garantibeløp 2017 Garantien utløper
Samlet garantier ansatte 0 0
Herav garanti for adm. sjefen

Garantier kommunale regnskapsenheter og 
foretak KF Opprinnelig garanti Garantibeløp 2017 Garantien utløper
IKA Kongsberg, gjeld nytt arkivbygg, andel 
1,38%                     1 255 160 
Samlet garanti                                    -                       1 255 160 

Totalt garantibeløp alle garantier                     2 440 000                     3 038 424 

NOTE Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12
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Det er ikke fordringer eller gjeld til kommunale foretak eller interkommunale samarbeid pr 31.12.17

NOTE nr. 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt 
samarbeid
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Selskapets navn Balanseført verdi Eierandel i 
selskapet Eiertilskudd 2017

IKS Telemark kommunerevisjon 11 000 0,92 %
Vestviken 110-sentral IKS *) 16 900 0,50 % 69 272                   
Vesar AS 9 702 11 aksjer
Egenkapitalinnskudd KLP 5 123 086
IKA Kongsberg *) 1,25 % 269 374                 
Gea Norvegica Geopark IKS *) 0,46 % 18 970                   
Biblioteksentralen AS 2 andeler
SUM 5 160 688
*) årlig driftstilskudd

Note nr 5 - Aksjer og andeler i varig eie
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NOTE nr. 6: Avsetninger og bruk av avsetninger

Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

 Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2017 Regnskap 2016

Avsetninger til fond
SUM(530:550)+ 
580 18 706 741 16 680 576

Bruk av avsetninger SUM(930:958) -32 761 080 -7 322 274
Til avsetning senere år 980 0 0
Netto avsetninger -14 054 339 9 358 302

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond
KOSTRA-

art/balanse Regnskap 2017 Regulert budsjett
Opprinnelig 

budsjett Regnskap 2016
IB 0101 2.56 36 569 838 27 698 813
Avsetninger driftsregnskapet 540 7 364 874 7 364 874 3 627 000 10 852 000

Bruk av avsetninger driftsregnskapet 940 20 410 000 20 410 000 9 372 000 1 980 974

Bruk av avsetninger 
investeringsregnskapet 940 4 435 163 4 478 200 600 000 0

Andre korrigeringer
UB 31.12 2.56 19 089 550 36 569 838

0,00

Overføring KOSTRA-art Regnskap 2017 Regulert budsjett
Opprinnelig 
budsjett Regnskap 2016

Overført fra drifts- til 
investeringsregnskapet 570/970 400 000 400 000 400 000 0

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfond
Kostra 
art/balanse Regnskap 2017 Regnskap 2016

IB 0101 2.51 4 677 245 4 602 560
Avsetninger 550 495 608 1 183 288

Bruk av avsetninger driftsregnskapet 950 3 168 812 1 108 602
Bruk av avsetninger 
investeringsregnskapet 950 101 818 0
Andre korrigeringer
UB 31.12 2.51 1 902 223 4 677 245

0,00

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. 
Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. 
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Vesentlige avsetninger til disposisjonsfond
(over 50.000,- kr)
Formål Beløp
Disponering regnskapsresultat 2016 -3 737 874 k-sak 030/17

Avs. til disp.fond i samsvar med budsjett -3 627 000

Ferdigstillelse Styrvoll bhg 22 000 k-sak 050/17
Vedlikehold  Klokkergården 95 793 K-sak 015/17 
Trygge lokalsamfunn 100 000 K-sak 035/14
Fiberutbygging forprosjekt 100 000 K- sak 118/16 
Ferdigstillelse Styrvoll barnehage 120 000 K-sak 050/17
Ferdigstillelse Styrvoll barnehage 123 800 K-sak 050/17
Bruk av disp. fond iflg. til fest ansatte 142 500 k-sak 047/17
Ferdigstillelse Styrvoll barnehage 168 124 K-sak 050/17
Fritak for tilknytningsavgift 200 000 K-sak 033/17 
Ferdigstillelse Styrvoll barnehage 232 987 K-sak 050/17
Styrking utvidet bhg.gruppe Styrvoll 262 000 KST 037/17
Jfr. Budsjettvedtak 389 000  K- sak 050/17
økt antall gjesteelever 500 000 KST 047/17 

Bruk av disp fond Krafttak for Svarstad 500 000 KS 118/16

Tilleggsføring bilag 81701292 Hem UL 600 000 ksak 016-042/17

Bokf bruk av disp.fond iflg budsjett 87 700
Ferdigstillelse Styrvoll barnehage 889 089 K-sak 050/17
Øk plan 2017 - 2020 1 000 000 KST 118/16 
Vedlikehold  Klokkergården 1 001 207 K-sak 015/17 
Klokkergården 1 335 963 K sak 005/17
Vedlikehold  Klokkergården 1 403 000 K-sak 015/17 
tilsk. løypemaskin tilleggsføring bruk 
fond 1 500 000 KS-sak 115/16 

Ressurskrevende brukere 1 900 000 KST 047/17
Øk.plan 2017-2020 5 872 000  K-sak 118/16
Fiberutbygging 6 300 000 K-sak 032/17

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Ubundet investerings fond
Kostra 
art/balanse Regnskap 2017 Regulert budsjett

Opprinnelig 
budsjett

IB 0101 2.53 44 282 041
Avsetninger 548 0 0 0
Bruk av avsetninger 948 0 0 0
UB 31.12 2.53 44 282 041

Vedtak sak/dato
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NOTE nr. 7: Kapitalkonto

01.01.2017 Balanse 01.01.2017 Balanse
(underskudd i kapital) (kapital)

Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året:

Avhending av fast eiendom 1 518 930 Oppskriving av fast eiendom

Avskriving av fast eiendom og anlegg 7 790 213

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler
Aktivering av utstyr, maskiner og 
transportmidler -3 569 864

Nedskrivning av utstyr, maskiner og 
transportmidler

Oppskriving av utstyr, maskiner og 
transportmidler

Avskrivninger av utstyr, maskiner og 
transportmidler 405 619 Kjøp av aksjer og andeler -483 840

Salg av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler

Nedskrivning av aksjer og andeler 44 003 Utlån formidlings/startlån -1 969 777

Avdrag på formidlings/startlån 560 999 Utlån sosial lån

Avdrag på sosial lån Utlån egne midler

Avdrag på utlånte egne midler 125 000

Avskrivning sosial utlån Oppskriving utlån

Avskrevet andre utlån Avdrag på eksterne lån -5 273 799

Bruk av midler fra eksterne lån 11 087 478 Urealisert kursgevinst utenlandslån

Urealisert kurstap utenlandslån
Pensjonsmidler (debiteringer under 
AM) -14 582 850

Pensjonsforpliktelser (krediteringer under 
AM) 9 834 594 Reversing nedskriving av fast eiendom

Estimatavvik pensjonforpliktelse
Reversing nedskriving av utstyr, 
maskiner og transportmidler

31.12.2017 Balanse 31.12.2017 Balanse
Kapitalkonto (underskudd i kapital)-55 236 059

KAPITALKONTO

0 -45 111 047

566 544 Aktivering av fast eiendom og anlegg -16 178 261Salg av fast eiendom og anlegg
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NOTE nr. 8: Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper.
All tilgang til bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller 
investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke gjøres.
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 
finansieringstransaksjoner. Regnskapet er så langt som mulig ført etter anordningsprinsippet. Det vil si at alle kjente utgifter, 
utbetalinger, inntekter og innbetalinger for gjeldende år er bokført, enten de er betalt eller ikke.
For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke 
er brukt, er registrert som memoriaposter. Driftsregnskapet inneholder bokførte og påløpte renteutgifter og renteinntekter for 
regnskapsåret.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler.
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er 
omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon og markedsbaserte verdipapirer som inngår i 
kommunens langsiktige forvaltningsportefølje er definert som omløpsmidler.
Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsespunktet. Anskaffelser med 
levetid på minst 3 år og verdi på minst kr. 100.000 føres i investeringsregnskapet.

Klassifisering av gjeld.
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. 

Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er 
vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap, med unntak av etableringslån.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige 
beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk av 
virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i 
norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår.

Låneomkostninger(gebyrer, provisjoner m.v.), samt over- og underkurs, er finansieringsutgifter og inntekter.

Selvkostberegninger.

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger, beregner 
kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-3/14, februar 2014.

Overskudd som fremkommer i etterkalkyler for selvkost settes av på bundne driftsfond (selvkostfond), mens underskudd på 
kommunens selvkosttjenester memoriaføres for senere nedbetaling.

Mva-plikt og mva-kompensasjon.
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet 
krever kommunen mva-kompensasjon. 



26/18 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00079-1 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 : Arsregnskap 2017 Lardal kommune_nett

30 Årsregnskap 2017

NOTE nr. 9: Vesentlige transaksjoner

Ingen vesentlige transaksjoner å melde om. Det vises til Årsberetning 2017 for detaljert informasjon om 
enkeltelementer i regnskap 2017.
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NOTE nr. 10: Anleggsmidler

Anleggsmiddel-gruppe Avskr. plan

Gruppe 1 5 år

Gruppe 2 10 år

Gruppe 3 20 år

Gruppe 4 40 år

Gruppe 5 50 år

Gruppe 6

1 2 3 4 5 6
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6

5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Tomter Sum
Bokført verdi 01.01 849 955 1 042 829 21 191 829 86 906 172 59 612 990 14 526 865 184 130 640
Tilgang i året (Aktiveringer) 2 048 288 1 521 577 143 305 7 857 732 941 035 7 236 188 19 748 125
Avgang i året 130 467 1 388 463 1 518 930
Delsalg i året 291 319 275 224 566 544
Årets ordinære avskrivninger 417 319 168 251 2 603 751 2 949 158 2 050 172 7 180 8 195 831
Årets nedskrivninger
Omkl. Fra 22799653 til 22450514 240 761 -241 761 0
Omkl. fra 221 70 012 Brl.leil 308 384 308 384
Bokført verdi 31.12 2 480 923 2 396 154 18 731 383 91 392 961 58 503 853 20 400 570 193 905 845

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, aldershjem, institusjoner, kulturbygg, 
kirker

Tekst

Tomter - nedskrives ved salg, aktiveres ved kjøp

Anleggsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Avskrivninger registreres på de respektive tjenester i driftsregnskapet, men 
effekten nøytraliseres slik at avskrivningene i realiteten ikke påvirker driftsresultatet. Det er kun avdrag som får endelig 
resultateffekt i driftsregnskapet.

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan ihht regnskapsforskriftens §8 og benytter følgende 
anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan :

Eiendeler

EDB-utstyr, kontormaskiner og liknende

Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler, o.l.

Tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, parkeringsplasser, 

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veger, ledningsnett (VA)



26/18 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00079-1 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 : Arsregnskap 2017 Lardal kommune_nett

32 Årsregnskap 2017

NOTE nr. 11: Investeringer i nybygg og nyanlegg

Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2017 Reg.bud 2017 Avvik
1000 Styrvoll barnehage 7 649 349 6 320 000 -1 329 349
1007 Boligsosial handlingsplan 210 693 10 600 000 10 389 307
1041 Sykehjem - signalanlegg 0 0 0
1053 Krafttak for Svarstad 582 675 600 000 17 325
2004 Tiltak for barn og unge 2017 0 228 000 228 000
2010 IKT-skole investering 1 465 613 1 875 000 409 387
3005 Minibuss HOV 828 680 618 752 -209 928
4009 Unviversell utforming Hem-Styrvoll kirker 500 000 500 000 0
5300 Utvikling av boligtomter 200 000 0 -200 000
5302 Hole boligfelt 660 641 0 -660 641
5305 Infrastruktur Hole boligfelt 111 390 13 005 000 12 893 610
5320 Kjøp tomt Klokkergården 1 388 463 1 379 000 -9 463
6011 Utviklingskostnader næringsarealer Berganmoen 4 875 695 5 000 000 124 305
6075 Ny gressklipper 102 848 105 000 2 152
6512 Varmegj.vinninganl.SR 143 305 150 000 6 695
7001 Utbygging av lager Sogn 941 035 625 000 -316 035
7205 Huldrehallen inventar og utstyr 590 049 600 000 9 952
1015 Egenkapitalinnskudd KLP 483 840 400 000 -83 840
9500 Startlån 2 655 776 2 831 000 175 224

Sum utgifter 23 390 050 44 836 752 21 446 702
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NOTE nr. 12: Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Aktiva klasse
Markedsverdi/   
Bokført verdi 
31.12.2016

Allokeringer i 
perioden

Markedsverdi/      
Bokført verdi 
31.12.2017

Årets 
resultatførte 
verdiendring

Anskaffelses 
kost

Pengemarked 26 536 914 0 26 104 778 432 136 24 245 000

Norske 
obligasjoner 37 554 719 0 41 208 270 -3 653 551 38 495 000

Globale 
aksjefond 7 507 263 0 6 889 474 617 789 5 579 000

Norske 
aksjefond 4 833 398 0 5 257 170 -423 772 3 138 000

Sum 76 432 294 0 79 459 692 -3 027 398 71 457 000

Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er innenfor de vedtatte 
rammer i henhold til kommunens finansreglement. 

Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi fordi regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal 
bokføres til markedsverdi 

Allokeringer i perioden er knyttet til gevinstrealisering av porteføljen, uttak til bank.

Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.

Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi per 01.01 i regnskapsåret og UB 
bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning. 

Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen mellom 
anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har oppnådd hittil på 
plasseringen. Realisert og urealisert avkastning blir beregnet ut i fra gjennomsnittsverdi på hvert enkelt 
verdipapir. 
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NOTE nr. 13: Gjeldsforpliktelser - type gjeld og fordeling mellom lånegivere

Tekst Regnskap 
2017 Regnskap 2016 Gjenværende 

løpetid
Rente 
sats Renteavtale Bindingstid 

t.o.m.

Kommunens samlede lånegjeld -110 001 421 -113 275 220

Husbanken lnr: 1151382511/2010 etabl. -186 375 -322 374 17 Flytende

Husbanken lnr: 115168361/2001 startl -975 000 -1 275 000 4 Flytende

Husbanken lnr:11531220/2015 startl -2 187 500 -2 312 500 18 Flytende

Husbanken lnr 115350373/2016 startl -1 387 500 -1 462 500 19 Flytende

Husbanken lån nr 49 nr 11256852 -18 375 -24 675 9 Flytende

Husbanken lnr 11411135 Pu-boliger -786 682 -917 482 11 Flytende

Husbanken lån 115374969 -1 950 000 20 Flytende

KLP lån nr 030 406021 -3 466 500 -3 582 050 31 1,54 % Fast 5 år

KLP Kreditt AS 50094 -4 605 000 -5 065 500 13 1,63 % Nibor 3 mnd

Kommunalbanken lån 20080622 -4 371 360 -4 539 479 24
Nibor 3 mnd + 
0,6%

Kommunalbanken lån 20100207 -13 684 190 -14 736 820 12 4,18 % Fast 10 år 26.08.2021

Kommunalbanken lån 20110417 -7 818 880 -8 420 340 12 1,75 % Fast 26.08.2021

Kommunalbanken lån 20110871 -25 833 300 -26 666 640 31
Flytende 
p.t.rente

Kommunalbanken lån 20120523 -5 292 320 -5 460 320 31 3,80 % Fast 10 år 23.12.2022

Kommunalbanken lån 20120629 -11 591 100 -11 913 080 35
Flytende 
p.t.rente

Kommunalbanken lån 20130744 -6 116 400 -6 327 300 30
Flytende 
p.t.rente

Kommunalbanken lån 20140797 -4 130 140 -4 241 760 36
Nibor 3 mnd + 
0,6%

Kommunalbanken lån 20150688 -9 750 800 -10 007 400 38
Nibor 3 mnd 
+0,6%

Kommunalbanken lån 20160525 -5 850 000 -6 000 000 39
Nibor 3 mnd 
+0,6%
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NOTE nr. 14: Avdrag på gjeld

Avdrag Regnskap 2017 Regulert budsjett 
2017

Opprinnelig 
budsjett 2017 Regnskap 2016

Betalt avdrag driftsregnskap 4 587 800 4 000 000 5 324 000 4 454 555
Beregnet minste lovlige avdrag 3 830 900 3 896 110

Differanse 756 900 4 591 000 4 491 000 558 445
Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.
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NOTE nr. 15: Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet

Tekst Regnskap 2017 Regnskap 2016 Gjenværende 
løpetid

Kommunens samlede lånegjeld -110 001 421 -113 275 220
3

Andel knyttet til selvkostområder
Vann, avløp og renovasjon andel i kr -18 920 244 -19 483 099 39
Vann, avløp og renovasjon andel i % 17,20 % 17,20 %

Øvrige selvkostområder i kr 0 -39 200 1
Øvrige selvkostområder i % 0,00 % 0,03 %

Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de
brukerbetalinger kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet 
finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter)
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NOTE nr. 16: Selvkosttjenester

Selvkostområde VANN
Regnskap 2017 Regulert budsjett 

2017
Regnskap 2016

Brukerbetalinger/salgsinntekt                4 880 154                 4 873 000                4 639 365 
Direkte kostnader                2 329 344                 1 795 314                1 730 969 
Indirekte kostnader                   209 099 
Netto kapitalkostnader                2 894 412                 2 878 000                2 844 520 

Bruk av disposisjonsfond                   200 000 200000                               -   
Overskudd/underskudd                  -143 602                               -                    -145 223 
Selvkostandel 97 % 100 % 97 %

Kalk rente selvkostfond / akk. underskudd
Disponering til/fra bundet selvkostfond                    200 000                               -   
Saldo selvkostfond / akk. underskudd                  -143 602 
(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde AVLØP
Regnskap 2017 Regulert budsjett 

2017
Regnskap 2016

Brukerbetalinger/salgsinntekt                2 541 257                 2 790 000                2 568 666 
Direkte kostnader                2 516 820                 2 162 000                2 263 180 
Indirekte kostnader                        5 000 
Netto kapitalkostnader                   623 015                    623 000                   606 437 

Overskudd/underskudd                  -598 578                               -                    -300 951 
Selvkostandel 81 % 100 % 90 %

Kalk rente selvkostfond / akk. underskudd
Disponering til/fra bundet selvkostfond                  -598 578                               -                    -300 951 
Saldo selvkostfond / akk. underskudd
(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde SLAM
Regnskap 2017 Regulert budsjett 

2017
Regnskap 2016

Brukerbetalinger/salgsinntekt                   670 854                    698 865                   660 390 
Direkte kostnader                   644 603                    698 865                   706 599 
Indirekte kostnader                               -   
Netto kapitalkostnader

Overskudd/underskudd                      12 177 0                    -46 209 
Selvkostandel 104 % 100 % 93 %

Kalk rente selvkostfond / akk. underskudd
Disponering til/fra bundet selvkostfond                               -                      -46 209 
Saldo selvkostfond / akk. underskudd                      12 177                               -   
(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde KART/OPPMÅLING
Regnskap 2017 Regulert budsjett 

2017
Regnskap 2016

Brukerbetalinger/salgsinntekt                   561 812                    238 000 279 988                  
Direkte kostnader                   957 067                    894 959 891 902                  
Indirekte kostnader
Netto kapitalkostnader

Overskudd/underskudd                  -395 255                  -656 959                  -611 914 
Selvkostandel 59 % 27 % 31 %
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Selvkostområde BYGGE- OG 
EIERSEKSJONERINGSSAKER

Regnskap 2017 Regulert budsjett 
2017

Regnskap 2016

Brukerbetalinger/salgsinntekt                   542 973                    415 000                   458 548 
Direkte kostnader                   662 045                    639 985                   461 628 
Indirekte kostnader
Netto kapitalkostnader

Overskudd/underskudd                  -119 072                  -224 985                       -3 080 
Selvkostandel 82 % 65 % 99 %

Selvkostområde RENOVASJON
Regnskap 2017 Regulert budsjett 

2017
Regnskap 2016

Brukerbetalinger/salgsinntekt                3 598 397                 3 979 000                3 447 215 
Direkte kostnader                3 765 023                 3 784 000                3 233 484 
Indirekte kostnader
Netto kapitalkostnader                   192 530                    195 000                   187 887 

Overskudd/underskudd                  -359 156 0                      25 844 
Selvkostandel 91 % 100 % 101 %

Kalk rente selvkostfond / akk. underskudd
Disponering til/fra bundet selvkostfond                               -                        25 844 
Saldo selvkostfond / akk. underskudd                  -359 156 
(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde FEIING
Regnskap 2017 Regulert budsjett 

2017
Regnskap 2016

Brukerbetalinger/salgsinntekt                   451 378                    430 000                   468 697 
Direkte kostnader                   801 987                    841 000                   848 348 
Indirekte kostnader
Netto kapitalkostnader 1429 1429

Overskudd/underskudd                  -352 038                  -411 000                  -381 080 
Selvkostandel 56 % 51 % 55 %

Kalk rente selvkostfond / akk. underskudd
Disponering til/fra bundet selvkostfond
Saldo selvkostfond / akk. underskudd                  -581 010 
(alle beregninger eks mva)



26/18 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00079-1 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 : Arsregnskap 2017 Lardal kommune_nett

39Årsregnskap 2017

Kapittel Balansen 31.12.2017 01.01.2017 Endring
2.5950 10 846 259 3 737 874 7 108 385
2.5960 0 907 414 -907 414
SUM 10 846 259 4 645 288 6 200 971

Sum
Art Beløp Art Beløp
930 -3 737 874 930 -907 414
580 10 846 259 580 0

Differanse 7 108 385 -907 414 6 200 971

NOTE nr. 17: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk, 
driftsregnskap og investeringsregnskap

Investeringsregnskapet 2017Driftsregnskapet 2017

Regnskapsmessig mindreforbruk drift
Udisponert i investeringsregnskapet
Regnskapsmessig mindreforbruk
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NOTE nr. 18: Utlån

Næringslån
2017 2016 2015 2014 2013

 Sum næringslån 187 500 312 500 437 500 562 500 766 041

Innbetalte avdrag i 2017 er kr 125.000,-. Porteføljen er 1 lånetager. Status er:
Alle lån betjenes som forutsatt.
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NOTE nr.19 - Ytelser til ledende personer og revisor

Tekst 2017 2016
Lønn ordfører 835 800 807 620
Lønn rådmann 855 000 855 333
Godtgjørelse til revisjon 535 000 512 000

Det er utbetalt og bokført etterlønn til tidligere ordfører i 2018  i nye Larvik 
kommune med kr. 106.962, og til tidligere varaordfører med kr. 10.696. 
Etterlønnen er beregnet i samsvar med reglement for godtgjørelse til 
kommunale ombud.
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NOTE nr. 20 - Leieavtaler

Følgende leie/leasingkontrakter har kommunen inngått:

Hva Leies Type avtale Avtalen utløper Ansvarlig 
sektor/enhet

Årlig 
leiebeløp

Transportmidler/utstyr/kontorutstyr
DnB NOR Finans: Traktor Deutz Fahr M615  m/kantklipper 

Leasingavtale (anbud i DOFFIN) Desember 2018 Miljø, teknikk og 
næring

78 036

Møller Bilfinans AS : 1 stk varebil Wolkswagen Tra        LS 
87590 Rammeavtale  VOIS 19.12.2019 Miljø, teknikk og 

næring
Bertel O Steen: 1 stk varebil Mercedes Benz LS 83750

Rammeavtale VOIS 31.01.2018 Miljø, teknikk og 
næring

60 230

Bertel O Steen: 1 stk varbil Mercedes Benz LS 83751
Rammeavtale VOIS 28.02.2018 Miljø, teknikk og 

næring
60 230

Bertel O Steen: 1 stk varbil Mercedes Benz LS 82601
Rammeavtale VOIS 31.07.2017

Miljø, teknikk og 
næring 60 604

Betalingsterminal legekontoret hos Norsk Helsenett
Leieavtale Løpende Helse, omsorg og 

velferd
Eiva-Safex AS Vestfold. Dette gjelder leie av O2 flasker

Leie Løpende Helse, omsorg og 
velferd

Canon Buisness Senter - kopimaskiner/skrivere Rammeavtale VOIS 31.1.2021 Fellestjenster 167 184

Møller bil 3 stk varebiler 4WD grønns skilt
Rammeavtale November 2018 Helse, omsorg og 

velferd
Møller bil 1stk EL bil, type UP fra 01.02.16. 

Rammeavtale Februar 2019 Helse, omsorg og 
velferd

Leie lokaler/tomter
Areal til parkeringsplass legesenter - Bjørg Bakke. Del av gbnr 
31/1/23

Leiavtale undertegnet av 
rådmann

Kan ikke sies opp Miljø, teknikk og 
næring

3 000

Areal til behandlingshus vann - Berit Evju. Gnr 59 bnr 4,5 og 
10  fnr  1,2,3 Festekontrakt Kan ikke sies opp Miljø, teknikk og 

næring
2 614

Leie av veigrunn over gnr 37/3 - Anne Opsahl Avtale undertegnet av 
rådmann

Kan sies opp med 6 mnd 
varsel

Miljø, teknikk og 
næring

2 500

Areal til slamlagune : Festekontrakt Christina Hvaal gbfnr 
68/1-1 Tinglyst festekontrakt Juli 2035 Miljø, teknikk og 

næring
8 172

Areal til slamlagune:  Festekontrakt Marit Hannevold gbnr 
68/35 Tinglyst festekontrakt Oktober 2039 Miljø, teknikk og 

næring
2 141

Festekontrakt Svarstad renseanlegg   : Hildegunn Skinnes - 
gnr 32/6/10 Tinglyst festekontrakt Januar 2028 Miljø, teknikk og 

næring
9 128

Hannevoldmoen - leiekontrakt Peder Trescow
Leiekontrakt 01.01.2031

Miljø, teknikk og 
næring 55 235

Tomteområde Beganmoen gnr 79 bnr 19- Thorund Gjetrang
Tinglyst festekontrakt 01.02.2022  (50 år) Miljø,teknikk og 

næring
19 568

Tomt til ungdomsskole - Opplysningsvesenets fond Tinglyst festekontrakt 01.04.2052 (99 år) Miljø,teknikk og 
næring

222 345

Boligtomt sentrum - Opplysningsvesenets fond
Tinglyst festekontrakt 29.05.2073 (99 år)

Miljø,teknikk og 
næring 300

Leiligheter (2)  Storenga 43 - Eier: Røyne og Svenn Gunnar 
Røsholt

Leiekontrakt med rett til 
videreleie

01.05.2016 mulighet for 
forlengelse

Miljø, teknikk og 
næring

12 500

Leilighet Lågaveien 20 Eier: GJMA Leiekontrakt med rett til 
videreleie. 

1 mnd oppsigelse begge parter Miljø, teknikk og 
næring

5 187

Lokaler til bibliotek og frivillighetssentral- Lågaveien 37 Eier: 
I/S Nauma Leiekontrakt ihht F-sak 049/15 01.12.2018 rett til forlengelse i 

3 år
Miljø,teknikk og 
næring

18 666

Badeplass Pålrønningen - Magne Bergså Leiekontrakt undertegnet av 
ordfører

06.06.2018-5 år av gangen Miljø,teknikk og 
næring

4 510

Badeplass Daleelva - Fritzøe Skoger
Leieavtale 10.08.2017 - 5 år av gangen Miljø,teknikk og 

næring
2 010
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NOTE nr. 21 - Vertskommunesamarbeid med andre kommuner

Lardal har inngått avtaler om vertskommunesamarbeid med Larvik kommune om følgende områder, 
hvor Larvik kommune utfører tjenesten for Lardal og har fakturert til Lardal i 2017:

Område Fakturert 2017 Fakturert 2016

Barnevern 5 572 623 7 014 643
PP tjeneste 482 708 559 947
Legevakt 478 097 438 743
Jordmor 71 460 70 599
Økonomifunksjon 1 556 100 737 250
Omsorgstjeneste psykiatri 500 000 500 000

I forbindelse med kommunesammenslåing er det pr 31.12.17 bokført internt mellomværende med
Larvik Kommune, som er fordelt slik:

Beløp
Kortsiktig fordring 3 349 401
Kortsiktig gjeld 105 400

Utestående leverandørgjeld mot Larvik kommune pr. 31.12.2017 er kr. 2.712.623,-
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1. Rådmannens kommentar 
 
Årsberetningen er rådmannens rapportering til kommunestyret av ressursbruk og oppnådde 
resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen. Beretningen viser omfanget og kompleksiteten i 
den kommunale tjenesteproduksjonen.  
 
I tillegg til kommunens tjenesteproduksjon bidrar lag, foreninger og frivillige daglig med stor 
dugnadsinnsats i lokalsamfunnet. En innsats som i stor grad bidrar til at Lardal er et godt sted å bo, 
og med gode oppvekstsvilkår.   
 
Sammenslåing av Larvik og Lardal kommuner 
Arbeidet med å forberede den nye kommunen startet formelt opp i 2016. Fellesnemnda hadde sitt 
første møte den 1. mars 2016, og har i løpet av 2017 hatt 11 møter.  
Partssammensatt utvalg hadde sitt første møte 26.4.2016, og har i løpet av 2017 hatt 6 møter.  
 
Rådmennene i Larvik og Lardal har sammen koordinert arbeidet med utredninger og 
saksforberedelser til fellesnemnd og partssammensatt utvalg. Dette arbeidet er utført i tillegg til 
ordinær drift i begge kommuner.  
 
Fellesnemda og partssammensatt utvalg ble avsluttet etter siste møte den 17.10.2017. 
Konstituerende møte i nye Larvik kommune ble avholdt 26.10.2017. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel, prioriterte områder: 
Økt folketall og økt boligbygging, Gode oppvekstvillkår, Forebyggende og helsefremmende tiltak 
er omtalt under kapittel 3. 
 
Tjenesteproduksjon 
Det produseres daglig tjenester av et bredt spekter til innbyggere i alle aldersgrupper. Tjenester som 
helsestasjon, barnehage, skolefrititidsordning, skole, rus- og psykisk helse, legetjenester, 
omsorgstjenester, vann, avløp, renovasjon, kart og oppmåling, byggesak, mv. I tillegg produseres 
interne tjenester som politisk sekretariat, informasjon, arkiv, IKT, økonomi, mv.  
 
Tjenesteområdene opplever utfordringer, både i forhold til kompleksitet og kapasitet i tjenester som 
skal leveres, og i forhold til økonomiske rammer som stilles til disposisjon.   
 
I tillegg til ordinær tjenesteproduksjon er det i 2017 bevilget midler til mange gode tiltak og 
investeringsprosjekter som er gjennomført. 
 
Medarbeidere 
Ved utgangen av året er det 191 fast ansatte i 141 årsverk, som hver dag gjør en innsats for at Lardal 
kommune skal levere gode tjenester til innbyggerne.  
 
Rådmann Mette Hvål sa opp sin stilling sommeren 2017, og Britt Helen Lie ble konstituert som 
rådmann fra 7 august til 31 desember 2017. Finn Roar Bruun ble konstituert som kommunalsjef 
Miljø, teknikk og næring og Eva Holt Patell ble konstituert som Personalsjef i samme tidsrom. 
 
Det har i 2017 vært stort fokus på tilrettelegging av ny kommune, der det er foretatt 
kartleggingsarbeider, deltagelse i arbeidsgrupper, og overføring av arbeidsoppgaver. 
Mange ansatte har bidratt til dette arbeidet i tillegg til ordinær drift.  
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Det har også i 2017 vært fokus på gjennomføring av tiltak og investeringer som er vedtatt i budsjettet 
med styring og kontroll av økonomiske rammer bevilget av kommunestyret. Ledergruppen har også 
hatt fokus på ledelse og styring med ansatte i en endringsprosess. 
 

Økonomi 

Det har i 2017 vært høyt fokus på økonomirapportering og prognoser. Det er levert månedsrapporter 

til formannskapet i hver møteserie, og tre kvartalsrapporter til kommunestyret.  

2017 har vært et år med svært høy aktivitet. Aktivitetsnivået har bidratt til at driftsutgiftene har vært 

ca 25,4 mill kr høyere i 2017 enn i 2016. Dette tilsvarer en vekst på 13,1 %.   

Driftsinntektene for 2017 har samtidig vist en vekst fra 2016 til 2017 på ca 8,8 mill kr eller 4,4 %. Det 

betyr at utgiftsveksten i 2017 ikke har blitt dekket opp av veksten i kommunens driftsinntekter. 

Kommunens brutto driftsresultat for 2017 er derfor negativt med ca 12,7 mill kr og netto 

driftsresultat viser et tap på 8,2 mill kr.  

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ble negativt med 4 % og er langt under det nasjonale 

måltallet på 1,75 %.  

Resultatet og veksten i utgiftssiden for 2017 skyldes hovedsakelig at Lardal har gjennomført og 

ferdigstilt en rekke prosjekter før kommunesammenslåingen med Larvik. 

Det er brukt ca 27,3 mill kr fra fondsmidler i 2017 og dette er hovedårsaken til et regnskapsmessig 

mindreforbruk på ca 10,8 mill kr. Fondsmidlene har også vært brukt til å dekke opp for veksten i 

aktivitetsnivået som har vært i 2017.  

Kommunens frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) ble i 2017 totalt ca 145,7 mill kr. Dette er en 

vekst på 1,9 % fra 2016.  Samlet viser skatt og rammetilskudd en merinntekt på ca 2,3 mill kr ift 

budsjett.  

Samlet regnskapsmessig mindreforbruk ble på ca 10,8 mill kr. Disponeringen av mindreforbruket skal 

foretas av kommunestyret i forbindelse med at regnskapet for 2017 vedtas.  

 
Rådmann vil takke alle medarbeidere i Lardal kommune for den innsatsen som legges ned hver 
eneste dag for å bidra til gode tjenester til innbyggerne og utvikling av lokalsamfunnet i Lardal 
kommune, og takker kommunestyret og tillitsvalgte for samarbeidet. 
 
 
 
 

16.03.2018 
 

                                 
 
Britt Helen Lie         Paul Hellenes 
Konstituert rådmann        Økonomisjef 
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2. Generelt til handlingsprogrammet 
 

Organisering 

Politisk organisering  

 

 
 
Kommunestyret (17 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. 
Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller 
delegeringsvedtak. 
 
Formannskapet (5 medlemmer) behandler økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, 
og er ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og 
utbyggingssaker. Formannskapet behandler forøvrig saker i henhold til delegeringsreglementet. 
Formannskapet utgjør sammen med tillitsvalgte Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalget). 
 
Lardal kommune har følgende to hovedutvalg (7 medlemmer i hvert utvalg), jf. Kommunelovens § 10: 
Utvalg for omsorg, oppvekst og kultur og Utvalg for miljø, teknikk og næring. Utvalgene behandler 
saker i henhold til vedtatt delegeringsreglement.  
 

Administrativ organisering 

Lardal kommune har siden 1.10.2013 vært organisert i en trenivåmodell med tre sektorer; Helse, 
omsorg og velferd, Oppvekst og kultur, Miljø, teknikk og næring.  
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Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannen leder arbeidet med å 
forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen 
har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet 
er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet vedtatt av kommunestyret. 
 
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser og fullmakter til kommunalsjefene. 
 
 

Internkontroll og styring 

Kommunene er underlagt krav om internkontroll. Kommunestyret har det overordnede 

kontrollansvar i kommunen. Rådmannen har ansvar for at politisk vedtatte styringsdokumenter blir 

fulgt opp i organisasjonen, og at kommunen leverer 

tjenester av riktig kvalitet til brukere og innbyggere. I 

henhold til kommuneloven § 23 skal ”Administrasjonssjefen 

sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll”. 

 

Samspillet mellom kommunestyret, rådmann, 

kontrollutvalget og revisjonen er avgjørende for god styring 

og kontroll. 

 

I praksis er internkontroll: 

Formaliseringer, dokumenter, rutiner (arbeidsformer, 

kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges 

opp, for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er 

kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet ikke svekkes. 

 

Formaliseringer (overordnede styringsdokumenter, reglementer): 

Rådmann

Miljø, teknikk og næring

Eiendom

VAR

Forvaltning

Helse, omsorg og velferd

Omsorgstjenester

Helsetjenester

Barnevern

NAV

Oppvekst og kultur

Barnehage

Skole

Kultur

Økonomitjenester Fellestjenester
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 Kommuneplanens samfunnsdel 

 Kommunedelplaner 

 Sektorplaner 

 Handlingsprogram, økonomiplan, budsjett 

 Årsregnskap, årsberetning 

 Reglement økonomiplan og budsjett, Økonomireglement – del Investering, Finansreglement 

 Reglement for folkevalgte organer 

 Reglement for godtgjørelse til kommunale ombud 

 Styrer, råd og utvalg 

 Delegeringsreglement 

 Profilhåndbok 

 Internkontroll informasjonssikkerhet 

 Regler og retningslinjer for bruk av nettbrett og telefoner i Lardal kommune 

 Reglement for anskaffelser 

 Personalhåndbok 

 Etiske retningslinjer 

 Lønnspolitiske retningslinjer 

 Fleksitidsreglement 

 Huldremodellen, Lederfunksjoner og internkontroll i Lardal kommune 
 

Rapportering 

Systematisk rapportering fra sektorene til rådmannen, og videre fra rådmannen til kommunestyret, 
er en forutsetning for god styring og kontroll. Kommunens rapporteringssystem består av 
månedsrapporteringer til rådmann, og kvartalsrapporter og årsrapport fra rådmannen til 
kommunestyret.  

Ledelse og verdier 

En forutsetning for at Lardal kommune skal nå sine mål og møte fremtidens utfordringer 
er at kommunens ledere utøver et godt og helhetlig lederskap, og evner å bygge en kultur 
for utvikling, fornyelse og innovasjon. Utvikling av helhetlig lederskap og kultur for utvikling, 
fornyelse og innovasjon krever satsning og fokus.  
 
Rådmannens strategiske ledergruppe har utviklet en helhetlig modell for lederfunksjoner og 
internkontroll i Lardal kommune – Huldremodellen. Modellen synliggjør lederoppgaver på ulike 
nivåer, styringsdokumenter og målprosesser, og skal munne ut i ledelsesmål for den enkelte leder.  

Kommunens ansatte 

Gjennomgang av stillinger ved overgang til larvik kommune i 2017 viser slik fordeling:  
191 fast ansatte, 54 timelønnet, 4 på pensjonistlønn, 8 midlertidig ansatte, 11 virkaravtaler og 9 
støttekontakter. I tillegg har kommunen ca 50 % stilling hovedtillitsvalgt. 
Fordeling fast ansatte 2017: 22 menn og 169 kvinner 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse:  Alle: 74 %, kvinner 73 %, menn 80 % 
Antall stillinger fordelt på enhetene er omtalt under hvert kommunalsjefsområde. 
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3. Handlingsdel 2016-2019 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 2013-2022 i sak 29/13 den 11.6.2013. 
Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 i sak 64/14 den 11.11.2014. 

Prioriterte områder i gjeldene kommuneplan 

Økt folketall og økt boligbygging 

Folketallet i Lardal kommune hadde en økning med 31 personer fra 1. januar 2017 til og med 3. 
kvartal 2017, noe som tilsvarer 0,98 %. Ambisjonen er en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst  
på 1 %. Økningen er sammensatt slik: født: 4, død: 5, innflytting:80 av disse fra utland: 5,utflytting: 48 
 
Reguleringsplan Hole boligområde ble endelig vedtatt av kommunestyret 15.12.2016. Infrastruktur til 
feltet er påbegynt med ferdigstillelse våren 2018.   
 
Kommunestyret har gitt dispensasjon fra kommuneplan for 6 nye boligtomter og dispensasjon fra 
kommunedelplan for Svarstad for 2 nye boligtomter i 2017. 
  
I 2017 ble det bevilget 2 mill kr til ekstra vedlikehold, midlene er benyttet til rehabilitering av 
kommunale boliger og reasfaltering av veier. 
 
Kommunestyret bevilget 6,3 mill til Fiberutbygging i Lardal – alle skal på. Utbygging er igangsatt og vil 
ferdigstilles sommeren 2018. 

 

Befolkningsutvikling 2000-2017 

Nøkkeltall 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Folkemengde 2 379  2 383  
           

239  2 409  2 420  2 413  2 435   2 460    2 463    2 474   2 475  

Fødselsoverskudd -6  5  -5  -13  -9  1  1  -9  2  -7  -2  

Innflyttinger 
           

185  
           

112  
           

136  
           

177  
           

143  
           

160  
           

150  
           

164  
           

162  
           

165  
           

232  

Utflyttinger 
           

148  
           

122  
           

101  
           

153  
           

141  
           

139  
           

126  
           

152  
           

155  
           

159  
           

166  

Kilde: SSB, tabell 06913 Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret. 

I 2017 er det flere som har flyttet inn til Lardal enn ut av Lardal. Det var imidlertid flere som døde i 
2017 enn det var fødte.  
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Folkemengde i Lardal pr. 1.1. etter alder 

Folkemendgde pr 1. januar etter alder 

Aldersintervall 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 - åringer 27 19 29 22 24 31 23 26 21 24 24 

Barnehage (1-5 år) 133 129 126 115 131 133 134 143 136 130 130 

Grunnskole (6-15 år) 303 296 296 306 291 280 285 293 300 305 284 

Videregående (16-19 år) 122 127 113 115 107 111 133 117 117 114 118 

Voksne (20-66 år) 1 449 1 431 1 442 1 471 1 502 1 497 1 491 1 498 1 506 1 511 1 533 

Eldre (67-79 år) 236 232 222 225 215 215 231 249 260 269 269 

Eldre (80-89 år) 135 132 132 137 129 122 115 114 102 98 91 

Eldre (90 år og eldre) 15 17 19 18 21 24 23 20 21 23 26 

Total 2 420 2 383 2 379 2 409 2 420 2 413 2 435 2 460 2 463 2 474 2 475 

Kilde: Framsikt analyse, tall hentet fra SSB. 

 
Kommentar 
Det er en nedgang fra 2016 til 2017 i antall personer i grunnskolealder samt en vektst i aldersgruppen 
20- 66 år. I de øvrige aldersintervallene er det mindre svigninger. 

 
 
Gode oppvekstvillkår 

Kommunestyret i Lardal vedtok 3.3.2009 i sak 009/09 å slutte seg til Handlingsprogram 2008-2018 for 
gode oppvekstvillkår for barn og unge i Vestfold. Handlingsprogrammet var et felles initiativ fra 
Fylkesmannen i Vestfold, KS Vestfold og Vestfold fylkeskommune. Hensikten med programmet er å få 
til et samlet, målrettet og langsiktig arbeid for å bedre oppvekstvillkårene for barn og unge, samt gi 
alle muligheten til å bli kvalifisert til arbeidslivet. 
 
Ungdomsklubben startet opp i april, oppmøte har vært størst for de yngste. Klubben bruker 

frivilligsentralens lokaler 

Kulturskole har god søkning og ingen ventelister.  

God oppvekst, Lardal ‘s helhetlige tenkning knyttet til familien, barnet og ungdommene har fått 

meget god drahjelp gjennom 2 prosjektstillinger knyttet til system og strukturnivå gjennom 

utarbeidelse av bl.a. «Rutiner for overganger i Lardal», og BTI – Lardal 

Hem ungdomslag søkte og fikk innvilget tilskudd til vedlikehold av lokale høsten 2017.  
 
Folkehelsekoordinator sørger for samarbeid og oppfølging av tiltak ute i enhetene både i forhold til 
Trygge lokalsamfunn(TL) og Trafikksikker kommune. Lardal kommune ble godkjent som  trafikksikker 
kommune høst 2017. 
 
IKT satsing i skolen er gjennomført. 
 
Krafttak for Svarstad har utarbeidet søknadskriterier for midler til nærmiljøtiltak. 11 søknader er 
innvilget med frist for gjennomføring 1.7.18. 
 
Forebyggende og helsefremmende tiltak 

Det ble startet opp tilbud om hverdagsrehabilitering for hjemmeboende.  
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Det gis dagaktivitetstilbud til personer med demens. Frivilligsentralen har utviklet og etablert flere 

tilbud til ulike bruker- og aldersgrupper. Frivilligsentralen er et viktig tilskudd til allerede etablerte 

aktiviteter i Lardal. 

Frivillige lag og foreninger i Lardal kommune driver mange ulike aktiviteter som er viktige i forhold til 
forebyggende og helsefremmende tiltak. Aktiviteter som engasjerer barn, unge, voksne og eldre. 
Denne innsatsen betyr enormt mye for lokalsamfunnet og den enkelte innbygger.  
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4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  
 
Bedriftshelsetjenesten 

Lardal kommune har inngått avtale med Rubicon bedriftshelsetjeneste AS i henhold til kravet i 
arbeidsmiljølovens § 3 - 3. Det utarbeides årlig en handlingsplan for hvilke aktiviteter som skal 
gjennomføres. Planen godkjennes i AMU (arbeidsmiljøutvalget). I avtalen ligger også at den enkelte 
ansatte kan ta direkte kontakt med bedriftshelsetjenesten i gitte tilfeller. Bedriftshelsetjenesten har 
deltatt på møtene i AMU i 2017.  

 Internkontroll – HMS 
 
Overordnede HMS-mål for Lardal kommune: 
Lardal kommune skal ha et godt arbeidsmiljø. Det skal kjennetegnes ved at:  
Arbeidsplassene er trivelige. Samarbeids- og arbeidsrutinene er gode. Arbeidsforholdet med hensyn 
til ergonomi, belysning, klima, støy og verktøy/utstyr er gode. Vi har få arbeidsulykker/ulykker. 
Arbeidsmiljøet er beskyttet mot yrkesskader forårsaket av giftige og andre helsefarlige stoffer. 
Arbeidet utføres slik at det ikke oppstår fare for forurensing av våre omgivelser. Avfall behandles på 
en miljøvennlig måte. Alle som har lederansvar i Lardal kommune skal ha vernekurs for ledere. 
 
De 9 verneområdene leverer årlig en HMS – handlingsplan til rådmann, disse går som orientering til 
arbeidsmiljøutvalget. Marianne Allum har vært hovedverneombud i Lardal kommune i 2017 og har 
også vært leder for AMU dette året. 
Lardal kommune har egne rutiner for melding av skade på eller vold mot ansatte. I 2017 er det  
ingen saker meldt opp til AMU. Det er i 2017 ikke meldt om noen arbeidsulykker, tilløp til 
arbeidsulykker eller yrkessykdom. 

KLP (Kommunal Landspensjonskasse) gjennomførte i 2017 et informasjonsmøte om pensjon for alle 
ansatte samt individuelle samtaler om pensjon for de som ønsket det.  Ansatte som er tilknyttet SPK 
(Statens pensjonskasse) ble invitert med. 

Arbeidsmiljøutvalget 

Utvalget har hatt 3 møter i 2017. AMU tar hovedsakelig opp saker som har med de ansattes 
arbeidsmiljø å gjøre. Blant annet sykefravær, rapporter om skade og vold mot ansatte, og planskisser 
på nye arbeidsplasser skal til godkjenning hos AMU mm. (ref. arbeidsmiljø- lovens § 7–2). 

AMUs arrangement for ansatte var i 2017 spesielt, da det var siste år der Lardal kommune var 
arbeidsgiver. Det ble avholdt på Gavelstad Gjestegård i november, kommunestyret bevilget inntil     
kr 150.000 kr til arrangementet. Arrangementet ble svært vellykket. 

Underutvalg av AMU 
AKAN – utvalget i Lardal kommune er et underutvalg av AMU. Det foreligger egne retningslinjer for 
AKAN i Lardal kommune (AKAN = Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighets 
problematikk). Det har vært behandlet saker i AKAN utvalget i løpet av året. 
 
Inkluderende arbeidsliv (IA) 
Lardal kommune er en IA-bedrift, og har med det både en IA-handlingsplan og retningslinjer for IA-
arbeidet. Det er arrangementer for ansatte i IA-regi hvert år, herunder arrangement for alle ansatte. 
Lardal kommune har inngått avtale om rabatterte priser for ansatte ved flere treningssentre.  
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Sykefravær/nærvær 2017  
 
 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 
Samlet 8,4  % 6,7  % 6,4 % 

Tall for 4 kvartal er ikke klare da årsberetning ble utarbeidet. 
Lardal kommune har egne oppfølgingsrutiner for ansatte som har fravær på grunn av egen sykdom. 
 
Lønnsforhandlinger  
I Lardal kommune i 2017 ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger i kap 3, 4 og 5. 
 
Etikk 
Lardal kommune vedtok i 2010 egne etiske retningslinjer. Målsettingen framgår av pkt. 1 i retnings-
linjene: 

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne 
skal ha tillit til kommunen. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle 
kommuneansatte skal være seg dette bevisst. 
 
Lardal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som 
forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske 
holdninger i sin virksomhet i kommunen. 

 
Retningslinjene er publisert på kommunens intranett-sider. 
 
Likestilling/diskriminering 
Prinsippet om likestilling mellom kjønnene er særlig sentralt ved ansettelser i kommunen.  Ved 
underrepresentasjon av et kjønn på en arbeidsplass søker man, ved ellers like kvalifikasjoner, å 
ansette det kjønn som er underrepresentert. For øvrig er det også et sentralt prinsipp å unngå 
urimelig forskjellsbehandling av kjønn ved fastsettelse av lønn. 
 
Administrasjonsutvalget har ansvaret for å ivareta kommunens forpliktelser i henhold til 
likestillingsloven og diskrimineringsloven. Det har ikke vært behandlet noen saker i 2017. 
 
Kvinneandelen og antall deltidsstillinger er høy i kommunal sektor. Lardal kommune har i tillegg høy 
andel av kvinner i ledende stillinger.  
 
Lærlinger 
Lardal kommune har hatt to lærlinger i helsearbeiderfaget i 2017, dette er ihht. Intensjonsavtalen. 
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5. Økonomisk utvikling og resultat 
 

Netto driftsresultat 
Det mest sentrale begrepet i driftsregnskapet er netto driftsresultat. Det forteller om kommunen har 
greid å dekke sine løpende utgifter inkl renter og avdrag, med de ordinære driftsinntektene. Det er et 
krav til balansen (jf. Kommuneloven) at driftsresultatet skal dekke renter, avdrag og nødvendige 
avsetninger. 
 

 
Tab.  1. Hovedoversikt drift, i hele tusen kr.  
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For 2017 er det et negativt netto driftsresultat på 8,2 mill kr. Det er likevel nesten 11,5 mill kr bedre 
enn revidert budsjett. Både brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter er høyere enn budsjettert, 
men økningen i driftsinntektene har vært vesentlig mindre enn økningen i driftsutgiftene. Veksten i 
utgiftssiden for 2017 skyldes hovedsakelig at Lardal har gjennomført og ferdigstilt en rekke prosjekter 
før kommunesammenslåingen med Larvik. 
 
En anbefalt målsetning fra departement og fylkesmann er at man over tid oppnår et netto 
driftsresultat på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. Slik sikres en økonomisk bærekraftig drift 
som sørger for at man kan opprettholde den kommunale tjenesteproduksjonen og levere gode og 
stabile tjenester til innbyggerne. For 2017 er netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter negativt 
med 4 %.   
 

 
Fig. 1. Netto driftsresultat i % av driftsinntekter. 
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Driftsinntekter 
Netto driftsinntekter i 2017 er samlet sett ca 13,7 mill kr høyere enn budsjettert. Figuren under viser 

de ulike driftsinntektene sett i forhold til budsjett. 

 

Fig. 2 Driftsinntekter ift. budsjett, i hele tusen kr. 

 

Driftsinntekter 

Det høyeste avviket fra budsjett ligger på overføringer – krav motytelse ekskl sykepenger, med ca 5 

mill kr høyere inntekt enn budsjettert. Dette er overføringer fra både staten og fylkeskommunen og 

inkluderer overførte spillemidler. Andre overføringer fra staten er nesten 1,8 mill kr høyere enn 

budsjettert. Dette er overføringer fra for eksempel Imdi, UDI og Husbanken.  

Finansinntekter 

Eksterne finansinntekter med gevinst fra finansielle omløpsmidler er 4,7 mill kr høyere enn 

budsjettert. Inntektene fra kommunens kraftfondsmidler er de siste årene budsjettert med en 

avkastning på 5% hvert år og med en forutsetning om bruk av tidligere avsatte fondsmidler dersom 

denne avkastningen ikke oppnås. Det er ikke oppnådd 5% avkastning i hverken 2016 eller 2017. Siden 

det samlede resultatet i kommunen likevel har vært positivt utover det budsjetterte i disse årene, har 

rådmannen ikke tilført midler fra fond disse årene. Dette er altså ikke gjort selv om avkastningen fra 

kraftfondsmidlene har vært lavere enn den budsjetterte avkastningen på 5%. Ved behandlingen av 

regnskap 2016 hadde ikke kommunestyret innvendinger til denne fremgangsmåten.  
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Frie inntekter 

Kommunens frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) ble i 2017 totalt 145,7 mill kr. Dette er en 

merinntekt på 2,3 mill kr i forhold til budsjettert. Fra 2016 er det en vekst på nesten 1,9 %.  

Tab.  2. Hovedoversikt drift, i hele tusen kr. 

 

Driftsutgifter 
 

Netto driftsutgifter i 2017 er samlet sett 0,8 mill kr høyere enn budsjettert. Figuren under viser de 

ulike driftsutgiftene sett i forhold til budsjett. 

Fig. 3. Driftsutgifter ift. budsjett, i hele tusen kr. 

 
Lønnsutgiftene for 2017 ble 121,5 mill kr og utgjør 55,5 % av samlede driftsutgifter. Budsjettert utgift 
var ca 116 mill kr i 2017, og det gir et merforbruk på 5,5 mill kr. Fra driftsinntektene er det en 
merinntekt på refusjon av sykepenger med ca 4 mill kr.  
 
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er 6,7 mill kr høyere enn budsjettert, 
og eksterne finanstransaksjoner er 1,5 mill kr over budsjett.   
 
Overføringsutgiftene viser en mindreutgift ift budsjett på kr 11,5 mill kr. 
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  Regnskap 2017 Reg.bud. 2017 Avvik Regnskap 2016 

Rammetilskudd fra staten -85 475 -83 636 1 839 -84 228 

Skatt på inntekt og formue -60 226 -59 764 462 -58 777 

Sum frie inntekter -145 701 -143 400 2 301 -143 005 
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Regnskapsmessig resultat 
 

Regnskapsmessig resultat viser endelig resultat for kommunen etter at bruk av avsetninger og 

avsetninger til fond er foretatt. Bruk av disposisjonsfond og bruk av bundne fond er større enn 

budsjettert slik at regnskapsmessig mindreforbruk ender på ca 10,8 mill kr. Disponeringen skal 

foretas av kommunestyret i forbindelse med at regnskapet for 2017 vedtas. 

Tabellen under viser regnskap 2017 og fordelingen av driftsbudsjettet per RE-enhet. Årsaker til 

budsjettavvik er presenter under kapittelet til den enkelte RE-enhet.

 

Tab.  3. Regnskapsskjema 1B. Fordeling til drift per RE-enhet, i hele tusen kr. 
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Investeringsregnskapet 
 

Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap over investeringer, utlån og avsetninger og viser 

hvordan utgiftene og utbetalingene er finansiert. Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger ikke 

fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, skal underskuddet føres 

opp til dekning i investeringsbudsjettet det år regnskapet legges fram.  

 
Tab.  4. Hovedoversikt investering, i hele tusen kr. 

 
Brutto investeringsutgifter i 2017 er 17,6 mill kr mot budsjettert 34,9 mill kr. Av de regnskapsførte 
utgiftene gjelder 3,1 mill kr finansieringstransaksjoner, som er summen av Husbanklån, avdrag på 
Husbanklån og kjøp av aksjer og andeler. Til fysiske investeringer var det ett netto forbruk på kr 20,3 
mill kr.  
 
Det samlede finansieringsbehovet er i hovedsak dekket av mottatt avdrag på utlån med 0,7 mill kr. 
Den øvrige finansieringen er dekket bruk av lån på 11,1 mill kr. 
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Investeringsutgiftene i 2017 fordelte seg etter følgende hovedformål: 
 

 
 

Fig. 4. Fordeling av investeringsutgifter etter hovedformål. 

 
Investeringsprosjektene, og særlig byggeprosjektene, går i hovedsak over flere regnskapsår, og det er 
derfor ikke uvanlig med periodiske avvik mellom budsjett og regnskap i byggetiden. Avvikene i 2017 
mellom budsjett og regnskap skyldes hovedsaklig tidsforskyvninger og ikke at vedtatte 
prosjektkostnader er overskredet.  
 
Det er i 2017 større avvik mellom regnskap og regulert budsjett i regnskapet for Lardal, enn det 

normalt bør være. Det burde vært foretatt nedbudsjettering av både rammene for prosjektene og 

den vedtatte rammen for finansiering (låneopptaket) i forbindelse med behandlingen av 3. 

kvartalsrapport. Dette gjelder særlig prosjektene «Boligsosial handlingsplan», «Hole boligfelt» og 

«Utviklingskostnader næringsarealer Berganmoen». 

I forbindelse med utarbeidelse og behandling av 3. kvartalsrapport, ble det skissert at det på dette 

tidspunktet var avvik, men det ble ikke foreslått budsjettmessige endringer. I ettertid ser også 

rådmannen at det burde vært foretatt endringer i rammene for disse vedtatte prosjektene. Det er 

imidlertid i ganske liten grad snakk om overskridelser eller innsparinger på prosjektenes samlede 

rammer, endringene er i hovedsak knyttet til fremdriftsplanen. De prosjektene som ikke er ferdigstilt 

i 2017 videreføres derfor i 2018. Dette er tydelig beskrevet i 3. kvartalsrapport 2017. Det er nå 

foreslått gjenbevilget midler til avslutning av disse prosjektene i 2018, hovedsak i tråd med 

opprinnelig forslag til kostnadsramme.  

Investeringsveilederen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er klar på at 

investeringsprosjekter skal rapporteres og finansieres både ut fra prosjektperioden og med et ett-
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årsperspektiv. Formålet er at blant annet at kommunestyret skal ha en best mulig kontroll med 

forbruk og fremdrift i prosjektene. Rådmannens vurdering er at oppfølging og tilbakemelding til 

kommunestyret har vært gjort på en tilfredsstillende måte, men at det også burde vært foreslått 

budsjettjusteringer i tråd med revisjonens påpekninger.  
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Balanseregnskapet  
Balanseregnskapet viser verdien av kommunens eiendeler per 31.12.17, og hvordan eiendelene 

(anleggs- og omløpsmidler) er finansiert med egenkapital og gjeld.  

 
Tab.  Tab. 5. Balanseregnskapet, i hele tusen kr.  

Fra 2016 til 2017 er verdien av anleggsmidler økt med nesten ca 22,6 mill kr. Økning i utlån utgjør ca 

1,3 mill kr av dette. Omløpsmidlene er redusert med ca  16,6 mill kr. Dette er i hovedsak en 
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kombinasjon av redusert bankinnskudd med ca  25,2 mill kr, økning i kortsiktige fordringer på ca 5,7 

mill kr samt økning i obligasjoner med ca 3,2 mill kr.   

Bokført egenkapital per 31.12.17 er ca 131,2 mill kr. Dette er en redusering på nesten 4 mill kr fra 

2016. Av kommunens samlede egenkapital utgjorde disposisjonsfond ca 19,1 mill kr, bundne 

driftsfond ca 1,9 mill kr og ubundne investeringsfond ca 44,3 mill kr. Totalt ble kommunens 

disposisjonsfond redusert med ca 17,5 mill kr i 2017.  

Samlet sett er gjelden økt med ca 10 mill kr fra 2016 til 2017. Langsiktig gjeld har økt med ca 3,4 mill 

kr, mens den kortsiktige gjelden er økt med ca 6,6 mill kr.  

 

Lånegjeld  
Med netto lånegjeld henvises det her til netto lånegjeld slik dette er definert i Kostra, dvs langsiktig 
gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld per innbygger for Lardal var i 
2017 kr 39 961. Dette er en økning på kr 714 fra 2016. Figur 5 viser utviklingen i netto lånegjeld per 
innbygger for ulike sammenligningskommuner. 
 
 

 
 
Fig. 5. Netto lånegjeld per innbygger. Kilde Framsikt analyse, Kostra tall fra SSB pr 15. mars. 
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6. Fellestjenester 
 
Ansvarsområde: 
Politiske styringsorganer, IKT, innkjøp, beredskap, personal/HR- og arbeidsgiverpolitikk, HMS, 
servicetorg med tilhørende oppgaver som politisk sekretariat, informasjon og service, post/arkiv, 
fakturering, salgs- og skjenkebevillinger.  
 
Ansvar for avtaleforvaltning av tjenesteområdene forebyggende og beredskap branner og ulykker 
ligger også her, samt overføring til kirkelig fellesråd og tilskudd til andre religiøse formål. 
 
Økonomiavdelingen inngår under området Fellestjenester i handlingsprogram, budsjett og 
økonomiplan, men er i daglig drift en egen enhet under ledelse av økonomisjef.  
 
Ansatte 
Endring i ledelse høsten 2017. Rådmann Mette Hvål sluttet i sin stilling i august 2017, og Britt Helen 
Lie ble konstituert som rådmann fram til kommunesammenslåing 31.12.2017. 
Enheten har hatt et lavt sykefravær i 2016. 

 
 
Økonomi 

Tall i 1 000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 Avvik 

Driftsutgifter 17 881 17 274 -608 

Driftsinntekter -2 707 -2 097 610 

Fellestjenester 15 174 15 177 3 

 
Kommentar 
Fellestjenester sitt resultat ble omtrent som budsjettert. 
 
 

Viktige hendelser og resultater i 2017 
 

 Arbeidet med forberedelse til ny kommune. Koordinering, utarbeidelse av saker til 
Fellesnemnd og Partssammensatt utvalg, oppfølging av vedtak. Deltagelse i arbeidsgrupper 
for samordning. 

 Stortingsvalg – forberedelse og gjennomføring 

 Klokkergården overført til forening i desember 2017  

 Trafikksikker kommune – Lardal ble godkjent som trafikksikker kommune i desember 2017 

 Bredbånd til alle – prosjektet er igangsatt og blir ferdigstilt i 2018 

 IKT i skolen og til offentlige bygg – ferdigstilt i desember 2017 

 Nytt servicekontor klart til oppstart i Ringveien 1.1.2018 
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Nøkkeltall 

Nøkkeltall for administrasjon og styring 
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg., konsern 

 

 
 

Kilde:Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - 

nøkkeltall, ureviderte tall per 15.03.2018. 

 
 
Politiske saker – antall saker behandlet 
 

 
 
Kilde:  Acos WebSak  
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7. Oppvekst og kultur 
Sektoren ble ledet av kommunalsjef Brith Teigen.  
 

Oppvekst og kultur – felles 
Kommunalsjefen har det overordnede og helhetlige ansvar for de tjenester som tilbys og at disse ytes 
i henhold til innbyggernes behov, utvikling i kommunen generelt og i samsvar med lover, forskrifter 
og retningslinjer. Kommunalsjefen skal sørge for tjenesteutvikling, faglig standard og kvalitet, samt 
organisering, ledelse og styring av virksomhetene innenfor vedtatte budsjettrammer. 
 
 
Tjenester og oppgaver 

 Barnehage 

 Skole 

 Skolefritidsordning 

 Bibliotek 

 Kulturskolen 

 Frivilligsentralen 

 Ungdomsklubben 

 Folkehelsekoordinator/ trafikksikker kommune 

 Kultur/ idrett/-lag og foreninger 

 Tilskudd private barnehager 

 
Økonomi 
 

Tall i 1 000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 Avvik 

Driftsutgifter 14 598 16 041 1 443 

Driftsinntekter -7 503 -8 723 -1 221 

Oppvekst og kultur felles 7 096 7 318 222 

 
Kommentar 
Oppvekst og kultur felles fikk et positivt avvik på kr 222 000. Dette skyldes i hovedsak at statlige 
overføringer som ble innbetalt i siste halvdel var høyere enn forventet. 
 
 
Viktige hendelser og resultater i 2017 

Felles for alle enheter og tjenester innfor oppvekst og kultur har vært fokus på kvalitet på 
tjenesteytingen, god økonomistyring, godt arbeidsmiljø med høy tilstedeværelse og samarbeid på 
tvers av tjenesteområder. Videre satsing på å utvikle de ansattes kompetanse innenfor klasseledelse, 
barn i rusfamilier, barn med ulike diagnoser, samt samtaleferdigheter. Dette arbeidet er viktig for å 
styrke oppvekstfeltet i møte med nåtidige og framtidige utfordringer. 
 
I samarbeid med Helse, omsorg og velferd ble det tilsatt to prosjektstillinger under paraplyen 
«Sammen om barns livsmestring».  Det er utarbeidet nye rutiner for å sikre overgangene 
barnehage/barneskole, barneskole/ ungdomsskole og ungdomsskole/ videregående. En av 
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prosjektstillingene har rollen som «snakkeperson« tilknyttet ungdomskolen og samarbeidet nært 
med lærerne, helsesøster og hjemmene. Begge tiltakene har vært svært vellykket. 
Samarbeidet med familietjenesten, PPT og barnevernet gir resultater.  
I forbindelse med at Lardal kommunes kulturplan skulle bli en del av nye Larviks kulturplan ble det 
engasjert en prosjektmedarbeider, som kjørte en tilsvarende prosess i Lardal som det som var gjort i 
Larvik. Stort engasjement og mange innspill ble dokumentert og presentert videre inn i den felles 
planen som legges fram til politisk behandling på nyåret. 
 
Biblioteket i Svarstad har begrenset åpningstid og derfor tilbys det «Meråpent bibliotek». 255 
personer har ved utgangen av 2017 registrert seg som brukere av tjenesten. Brukerne registrerer seg 
og får tilgang til biblioteket utenfor åpningstid. Tilbudet har blitt svært populært. 
Ny leder for biblioteket ble tilsatt 01.08.17. 
Bibliotek er i løpet av høsten blitt pusset opp og fått fornyet noe av innredningen. Det er også laget 
en gjennomgang til frivilligsentralen. 
 
Frivilligsentralen Formålet med Lardal Frivilligsentral ar at den skal være en lokalt forankret 

møteplass for alle som har lyst til å delta og samhandle innen frivillig virksomhet. Sentralen skal 

stimulere til sosialt og kulturelt fellesskap mellom mennesker i lokalmiljøet. Den skal være et 

informasjonspunkt og bidra til økt tverrfaglig samarbeid med/mellom frivillige organisasjoner, lag -og 

foreninger og det offentlige. Frivilligsentralen har i det første hele driftsår samarbeidet med blant 

annet; NAV Lardal, Lardal skole, familiekontoret, Lardal kommune, lag/foreninger, Lardal bibliotek, 

kirkekontoret, Lardal sykehjem, Lardal kulturskole, Svarstad barnehage, Livsglede for eldre, med 

flere. 

Det er de frivillige som er hovedmålgruppen til Frivilligsentralen. Frivillighetens betydning, ligger i 

verdien den har for menneskene som deltar. Mangfold og variasjon i aktiviteter ved sentralen, skaper 

behov for forskjellige former for frivillig engasjement og forskjellige typer mennesker. 

Leder av Frivilligsentralen har det administrative og koordinerende ansvaret for de frivillige som i 

2017 teller 48 personer, hvorav ca halvparten er aktive/utøvende. Frivilligheten forebygger isolasjon 

og er en arena for inkludering og relasjonsbygging. 

Pr i dag så er det 12 nasjonaliteter som benytter sentralen jevnlig! Den har blitt en kulturelt, godt 

forankret møteplass, der det sosiale fellesskapet er svært viktig for brukerne av sentralen.  

«Møteplassen» vår har åpent tirsdager fra kl. 11-15 og torsdager kl. 15-19. Det er mange type 

aktiviteter som foregår på sentralen. Alle i bygda er hjertelig velkommen. Vi har blant annet 

arrangert «Internasjonal Aften» med over 90 deltagere!  Verdensdagen for psykisk helse, 

Minimarked, Åpent julehus med mere. Utover dette så er lokalene i bruk til forskjellige 

gruppeaktiviteter som Babytreff, Leksehjelpgrupper, Språkkafe og Ungdomsklubb.  

Sentralen har høsten 2017 arrangert svømmekurs for flyktningkvinner, hatt trivselspersoner på 

sykehjemmet, besøksvenner hos eldre hjemmeboende, vært turvenner, vertskap og 

flyktningevenner. Vi er i gang med årets strøbøtte-aksjon, der alle eldre i kommunen som ønsker det, 

får tilkjørt første strøbøtte gratis. Sentralen har også produsert og fulldistribuert, en egen brosjyre 

inneværende år, ved hjelp av frivillige. De frivillige gjør en stor innsats i bygda! 

Ett fokus fremover vil blant annet være å få enda flere av de etnisk norske, som er født og oppvokst i 

bygda, til å benytte sentralen. Frivilligsentralen vil bidra til å bygge ned fordommer og synliggjøre 

mulighetene i fellesskapet. 

Folkehelsekoordinator sørger for samarbeid og oppfølging av tiltak ute i enhetene både i forhold til 
Trygge lokalsamfunn(TL) og Trafikksikker kommune. Lardal kommune ble godkjent som  trafikksikker 
kommune høst 2017. 
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Folkehelsekoordinatoren har hatt ansvar for forberedelsene av ny Ungdataundersøkelse med 
ungdomsmedvirkning og utarbeidelse av spørsmål.  
 

Andre aktiviteter: 

 Reflekskampanje på refleksdag, med utdeling av reflekser til alle barn i skole og barnehage 

 Kursmateriell til Smartkurs(depresjonsmestring) for elever i ungdomsskolen 

 Ny trafikksikkerhetsplan med omprioritert tiltaksliste.  

Ungdomsklubben startet opp i april. To dager i måneden for barn i 4-7 klasse og to dager for 

ungdomstrinnet. Oppmøte har vært størst for de yngste. Klubben bruker frivilligsentralens lokaler 

Kulturskole har god søkning og ingen ventelister. Det gis undervisning i piano, gitar, tegning 

nybegynnere, spilleverksted, og sang. 40elever på våren og 35 elever på høsten fordelt på de nevnte 

fagene. 

God oppvekst, Lardal ‘s helhetlige tenkning knyttet til familien, barnet og ungdommene har fått 
meget god drahjelp gjennom 2 prosjektstillinger knyttet til system og strukturnivå gjennom 
utarbeidelse av bl.a. «Rutiner for overganger i Lardal», og BTI – Lardal 
 
BTI – bedre tverrfaglig innsats 
Lardal’s modell er jobbet fram i tett dialog med 1.linjetjenesten spesielt, og har høstet anerkjennelse 
nasjonalt. Modellen vår er nå å finne som 1 av 10 kommuner til inspirasjon og etterfølgelse på 
forebygging.no. 
BTI er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom 
tjenestene som er rettet mot barn, unge og familier det knyttes bekymring til. 
Målsettingen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd. 
Implementeringsarbeidet av BTI modellen ute i enhetene er i full gang, og prosjektleder har vært en 
meget viktig kraft for suksessen og engasjementet i arbeidet.  
Dette året er det også gjennomført en breddeskolering i familietjenesten, barnehage og skole for alle 
ansatte i et «Dialogisk samtaleverktøy»  knyttet til Samtalen med barn , den nødvendige samtalen 
med voksne. Fagansvarlig psykologspesialist Anne Kristin Imenes. Hver enhet har fått 4 
kurs/veiledningsøkter, og det er lagt et meget godt grunnlag for videre jobbing. 
Sammenheng er et nøkkelord i det å lykkes i tidlig innsats arbeidet, og det er også den røde tråden i 
skoleringene og helhetsarbeidet gjennom plandokumenter. 
Det er etablert en lavere terskel for å tenke helhetlig og samarbeide på tvers rundt familier som har 
ulike utfordringer. Satsingene begynner virkelig å gi ringvirkninger etter målsettingene i 
handlingsplanen God oppvekst, Lardal 2014-18. 
 

Framtidige utfordringer 

 Kontinuerlig vurdering av ny måte å organisere spesialpedagogiske utfordringer på. 

 Økt kompetanse, mer målrettet bruk av kartleggingsresultater  

 Godt og inkluderende arbeidsmiljø, økt tilstedeværelse 

 Implementering av ny rammeplan for barnehagene 

 
  



26/18 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00079-1 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 : Årsberetning 2017- Endelig versjon_v2

28 

 

Lardal - spesialpedagogiske tiltak 

Skoleår 
Antall elever  i 

skolen 
Antall elever med 

enkeltvedtak 

Antall elever 
med enkelt-

vedtak i % 

2015/2016 296 38 12,8 % 

2016/2017 277 28 10,0 % 

2017/2018 284 31 10,9% 

 
 
Nøkkeltall 
 

 2014 2015 2016 2017 

Barn i barnehage (kommunale) 102 101 98 108 

Elever i skolen 299 296 277 284 

Barn i SFO 91 77 78 70 

Antall elever voksenopplæring 9 11 17 17 

Tilskudd lag og foreninger 204 290* 204 290* 204 285* 204 285* 

Antall lag og foreninger som 
mottar driftstilskudd 

13 15 12 
 

16 
 

*Kun tilskuddet til lag og foreninger som søker midler. I tillegg kommer tilskudd til Vindfjell-
samarbeidet, Svarstad idrettslag, Borgen. 
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Svarstad Barnehage 
Enheten ledes av enhetsleder Anne T. Sjulstad 
 
Tjenester og oppgaver 
Barnehagedrift etter Lov om barnehager og derigjennom Forskrift om rammeplan for barnehagens 
innhold og drift. 
 
Ansatte 
Fokuset er stort på tilstedeværelse. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert. Vikarinnsett er viktig for å 
unngå slitasje på personalet og opprettholde god kvalitet. Trivsel og samarbeid, ikke bare internt på 
avdelinger, men også på hele huset har vært flagget høyt. Klare ansvarsområder og deling i mindre 
grupper, er også en viktig faktor i forhold til tilstedeværelse. 
 
Økt kompetanse og bevissthet, gir økt engasjement og arbeidsglede. Gjennom skoleringen med 
samtalen, har hele personalet vært med og hørt og erfart de samme tingene. Dette er ikke bare med 
på å heve kompetansen, men også å styrke fellesskapet og øke yrkesstoltheten. Vi erfarer at jobben 
som blir gjort rundt enkeltbarnet, gjør en forskjell. 
 
 
Økonomi 
 

Tall i 1 000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 Avvik 

Driftsutgifter 9 943 9 303 -640 

Driftsinntekter -2 458 -1 586 872 

Svarstad barnehage 7 485 7 717 232 

 
Kommentar 
Svarstad barnehage fikk et positivt avvik på kr 232 000. Dette skyldes i hovedsak at refusjoner på 
spesialtiltak som ble innbetalt i siste halvdel var høyere enn forventet. Tiltakene fortsetter i 2018. 
 
  



26/18 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00079-1 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 : Årsberetning 2017- Endelig versjon_v2

30 

 

Viktige hendelser og resultater 2017 

 Omgjøringen fra basetenking, til mer delte grupper fortsetter. Det er svært gode erfaringer 
med å dele inn i mindre barnegrupper med faste voksne. Ansvarsområdene er klare, og man 
ser barna på en annen, og bedre måte. Hverdagene er roligere og arbeidsmiljøet er godt for 
små og store.  

 Med unntak av en ansatt i 80%, har nå alle 100% stilling. Vi jobber mye med arbeidsmiljøet 
og forståelsen av hverandre, og tilstedeværelsen er høy. Ved fravær blir det satt inn vikar for 
å unngå slitasje. Vi har få og faste vikarer, som kjenner barna og hverdagen godt.  Vi lever i 
en hektisk og krevende hverdag, der man må være våken og opplagt, for å se, og hjelpe 
barna der de er. Kvaliteten i barnehagen avhenger av de som er rundt barna, og vi har hele 
tiden fokus på egen praksis. 

 Årets satsing har vært samtalen med barn. Vi, som alle andre enheter i kommunen, har gått 
gjennom skolering med Anne-Kristin Imenes. Dette er noe vi ser store effekter av. Voksne 
møter barn på en annen måte. For å kunne se barn innenfra, må man også se seg selv. Til å 
klare det er vi avhengige av hjelp ra de som er rundt oss. På denne måten har arbeidet med 
samtalen med barn, også ført til mye positivt i personalgruppa. Når man snakker med barn, 
må man også snakke med foreldre, slik at dette også er positivt i forhold til 
foreldresamarbeid. 

 Psykologisk førstehjelp er i bruk inne hos skolestarterne. Etter hvert ut over vårhalvåret, 
kommer også mellomgruppa til å ta i bruk dette verktøyet. Vi erfarer at det er lett for barna å 
snakke om følelser, når det blir konkretisert til røde og grønne tanker. 

 Ped.lederne har dette året, sammen med de andre ped.lederne i Lardal, fått skolering i sin 
rolle gjennom to treff med Nina Nakling. Mellom samlingene var det individuell jobbing som 
ble lagt frem for de andre på siste treff. 

 Ny rammeplan ble satt i verk 01.08.2017. Rammeplanen er direkte og konkret, og tydelig på 
hva som er vårt ansvar og hva vi SKAL gjøre. Relasjoner er en viktig del i planen, og det den 
sier stemmer godt overens med arbeidet som blir gjort i forhold til samtalen. 

 Det ble foretatt medarbeidertilfredshetsundersøkelse høsten 2016.  Undersøkelsen viser 
langt på vei ansatte som er stolt over egen arbeidsplass og som trives med sine kollegaer. 
Den viser også ansatte som ønsker kompetanseutvikling.  
 

 
Framtidige utfordring 
Fortsette den gode jobben med samtalen og helhetlig tenking inn i en ny kommune. 
Tjenesteproduksjon er fortsatt under press og forventningene er økende. Det er en utfordring å 
opprettholde kvaliteten i barnehagene inn i en ny tid. Med fulle barnegrupper, gir huset oss 
utfordringer i å klare å dele inn i ønskede grupper, noe som er helt nødvendig for å se barna fra 
innsiden. Det vil være avgjørende å kunne rekruttere, utvikle og beholde tilstrekkelig med personale i 
årene som kommer. 
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Styrvoll Barnehage 
Enheten ledes av enhetsleder Heidi Skaug 
 
Tjenester og oppgaver 
Lov om barnehager med forskrifter styrer driften. 
 
Ansatte 

Styrvoll barnehage har hatt lavt korttidsfravær i 2017. Langtidsfraværet har ikke vært knyttet til 

arbeidsplassrelaterte årsaker. 

 
Økonomi 

Tall i 1 000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 Avvik 

Driftsutgifter 8 691 8 131 -560 

Driftsinntekter -2 452 -1 688 764 

Styrvoll barnehage 6 239 6 443 204 

 

Kommentar 
Styrvoll barnehage fikk et positivt avvik på kr 204 000. Dette skyldes i hovedsak at refusjoner på 
spesialtiltak som ble innbetalt i siste halvdel var høyere enn forventet. Tiltakene fortsetter i 2018. 
 

Viktige hendelser og resultater 2017 
Styrvoll barnehage har høyt fokus på å skape et arbeidsmiljø preget av trivsel, samarbeid og 
løsningsfokus. Et godt arbeidsmiljø er ferskvare, og avhenger av mange faktorer og felles innsats for å 
lykkes. Arbeidsmiljøet er gjennomgående preget av et tydelig verdikompass, dialog og troen på 
relasjonsledelse, hver enkelts ansvar og bidrag.  Likeledes er det sørget for nok personer på jobb 
gjennom et bevisst forhold til vikarinnsett først og fremst for å ivareta barns behov og rett til trygg 
tilknytning, omsorg og bli sett. Dernest sammenheng mellom sykefravær og personalets rammer til å 
utføre jobben sin, god organisering og . 
 
Prosjekt 1000 Utbygging Styrvoll barnehage startet 1.9.16 og avsluttet 15.12.17. Rehabilitering og 
utbyggingen, ble i kommunestyret 26.9.17 også utvidet til å ferdigstille avd. nr 4.  
Det ble samtidig bevilget midler til oppgradering av uteområder og utskifting av lekeapparater. 
Det er utfordrende å drifte barnehagen midt i en utbygging over så lang tid, men stor velvilje fra 
barn, foreldre, personal og byggherre har det gått veldig bra. 
Barnehagen framstår nå svært funksjonell etter dagens standard både ihft arealer for ungene så vel 
som personalet. 
Lardalbarnehagene Hem- Svarstad og Styrvoll jobber stadig mer helhetlig, med felles 
satsingsområder, møtearenaer og utviklingsfokus. 2017 har hatt felles skolering knyttet til den 
magiske leken og rom for lek for hele personalgruppene, 2 samlinger knyttet til pedagogisk ledelse 
for pedagogene, og God oppvekst’s satsing på Samtalen med barn – og kompetanseheving knyttet til 
BTI – Lardal, samt fokus på Ny rammeplan.  Helhetlig tenkning og hvordan vi mer og mer spiller 
hverandre gode på tvers av Lardalbarnehagene har festet grep dette året. 
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Framtidige utfordringer 
En god kvalitativ drift med tilstrekkelig ressurser til å ivareta intensjonen i lov, rammeplan og lokalt 
planverk.  
Tilstrekkelig voksentetthet gjennom dagen med over 10 t åpningstid. 
God håndtering av pedagogenes ubundne arbeidstid til planlegging. 
Beholde og rekruttere personalet med tilstrekkelig og relevant kompetanse. 
Implementering av ny rammeplan for barnehagen.  
Rammefaktorer i dag utfordrer dette. 
 

Nøkkeltall fra Kostra pr 15. mars, ureviderte tall 

 

Kilde:Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB. 
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Kilde:Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB. 

 

 

Kilde:Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB.   



26/18 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00079-1 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 : Årsberetning 2017- Endelig versjon_v2

34 

 

Lardal Skole 
Den administrative enheten Lardal skole ble etablert 1.8.16, og erstattet da Lardal ungdomsskole og 
Lardal barneskole. Rektor er Kjetil Vik. 
 
Tjenester og oppgaver 

 Grunnskole 

 Skolefritidsordning 

 Samfunnsavdelingen - badevakter 
 
 
Ansatte 
Lardal skole og SFO arbeider aktivt for høy tilstedeværelse. Vi tror på en forutsigbar og 
tilstedeværende ledelse. Det oppnår vi gjennom å være en lærende organisasjon, ha lærende møter, 
rutinemessig medbestemmelse, god informasjonsflyt og en ledelse som er nær de ansatte. 
Avdelingslederne har en nøkkelrolle i dette arbeidet. 
Skolen har et relativt lavt korttidsfravær. Langtidsfraværet knyttes ikke til forhold ved arbeidsplassen. 
 
4 lærere deltar på videreutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet. 
 
Økonomi 
 
Etter flere år med reduserte rammer, opplevde Lardal skole i 2017 å få et økt handlingsrom.  

 

Tall i 1 000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 Avvik 

Driftsutgifter 33 727 32 367 -1 360 

Driftsinntekter -4 595 -3 426 1 169 

Lardal skole 29 132 28 941 -191 

 
Kommentar 
Lardal skole fikk et negativt avvik på kr 191 000. Dette skyldes i hovedsak at vikarutgifter var høyere 
enn budsjettert. 
 
Viktige hendelser og resultater 2017 
Skolen er en liten enhet og samler alle elevene i kommunen. Slik vil resultatene naturlig variere fra år 
til år. Elevene trives, er motiverte, får god støtte av lærerne og foresatte og opplever mestring. 
Skolen scorer tilfredsstillende på de fleste indikatorer. 
Det er likevel slik at den på enkelte områder ligger rett under nasjonalt nivå eller har åpenbare 
forbedringspotensialer.  
 
Mobbetallene var lave (våren 2017) 
 
Enheten ønsker å ta med seg sine styrker inn i en ny tid. Lardal skole vil være en nærskole som 
gjennom fokus på den enkelte elev gir et godt grunnlag for et godt liv. 

Lardal skole ønsker å ha tilstrekkelige rutinebeskrivelser, samtidig som den legger til rette for styring 
og utvikling gjennom å videreutvikle en transparent organisasjon og vektlegge tillitsbasert og 
tilstedeværende ledelse. Rektor har utfordringer knyttet til tilstedeværelsen i to bygg, men fire 
engasjerte og tilstedeværende avdelingsledere gjør en tilstedeværende ledelse mulig. 
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Lardal skole søker å redusere antall satsningsområder, og ønsker gjennom det å oppnå større 
endring. 
I 2017 har satsningsområdene vært «God oppvekst» (Samtalen og BTI modell), Skolebasert 
kompetanseutvikling (SKU) (Klasseledelse og Lesing i alle fag) og IKT (utrulling av nettbrett til alle 
elever og ansatte og oppgradering av hardware og infrastruktur) 
 

 

  



26/18 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00079-1 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 : Årsberetning 2017- Endelig versjon_v2

36 

 

8. Helse, omsorg og velferd 
 
Sektoren ledes av kommunalsjef Kristine Borvik  
 
Kommunalsjefen har det overordnede og helhetlige ansvar for de tjenester som tilbys og at disse ytes 
i henhold til innbyggernes behov, utvikling i kommunen generelt og i samsvar med lover, forskrifter 
og retningslinjer. Kommunalsjefen skal sørge for tjenesteutvikling, faglig standard og kvalitet, samt 
organisering, ledelse og styring av virksomhetene innenfor vedtatte budsjettrammer. 
 
 
Tjenester og oppgaver  

 heldøgnsomsorg i sykehjem  

 hjemmetjenester (hjemmesykepleie og 
praktisk bistand) 

 helsefremmede og forebyggende arbeid 
(skolehelsetjeneste og helsestasjon)  

 legevakt, lege-, fysioterapi- og ergoterapi   

 lavterskel dagtilbud for personer med 
rus- 

 og psykisk helse utfordringer 
 lavterskel dagtilbud for unge 

arbeidsuføre menn 

 miljøterapi for forebyggende arbeid for 

barn og unge 

 psykisk helsevern 

 aktivisering av eldre og 

funksjonshemmede  

 dagsenter for demente 

 barneverntjenester  

 NAV med sosialtjenester, herunder 

Husbankens tilskudd og startlån 

 miljørettet helsevern 

 tjenester til mennesker med 
rusavhengighet 
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Helse, omsorg og velferd – felles 
 
Tjenester og oppgaver 

 Barnevern 

 Miljørettet helsevern 

 Kriseteam 

 Kommunalsjef, HOV 

 Kommuneoverlege 

 Turnuslege 

 Legevakt 

 Driftsavtale private fysioterapeuter 
 
 
Økonomi 
 

Tall i 1 000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 Avvik 

Driftsutgifter 11 154 10 497 -657 

Driftsinntekter -1 751 -1 503 248 

HOV-felles 9 402 8 994 -409 

 
HOV felles fikk et negativt avvik på kr 409 000. Dette skyldes økte lønnskostnader til avtale 
fysioterapeuter justert etter ny nasjonal avtale, fakturaer som ikke var korrekt ført tilbake til 2011 
som ble korrigert ved lukking av regnskap 2017 pålydende 230.000kr samt 150 000 kr i økte 
kostnader til barnevern som ikke var kjent ved budsjettprosess 2017. 
 

Barnevern 

I 2017 har barneverntjenesten hatt fokus på implementering av Familieråd.  Tjenesten har ansatt 2 
familierådskoordinatorer. Det er flere barn fra Lardal som har hatt familieråd, 
familierådskoordinatorene har også vært på et informasjonsmøte med ansatte i Lardal kommune.   

Det har også vært fokus på kartleggingsmøter i undersøkelsesfasen hvor vi trekker inne familiens 
offentlige og private nettverk for å skaffe oss en bedre oversikt over familiens ressurser og behov. 
Disse tiltakene mener vi fører til bedre hjelp til barn og unge, da det er flere som får kjennskap til 
bekymringene knyttet til barnet og familien, samt at tiltakene bidrar til bedre koordinering av 
hjelpen. På sikt mener vi at dette vil være kostnadsbesparende tiltak for tjenesten. 

Nøkkeltall Barnevern 2017  

Meldinger Lardal (tall fra BLD, rapporteringsbanken) 

Meldinger 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Meldinger totalt 27 24 50 26 17 41 40 52 

Til undersøkelse  25 19 37 24 15 26 32 29 

Henlagt 2 5 13 2 2 15 18 7 

% henlagte 
meldinger 

7,4 % 20,8 % 26,0 % 7,7 % 11,8 % 36,6 % *) 45,0 % 13,5 % 

Info i aktiv sak* - - - - 1 7 27 16 

*ny oktober 2014 *) Flere meldinger på samme barn/ungdom 
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Totalt 25 barn i Lardal mottar tiltak pr. 6.12.2017 
   

Barn med hjelpetiltak 17 

Barn med omsorgstiltak 7 

Undersøkelse pågår 2 
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NAV 
 
Enheten ble ledet i 2017 ledet av Kari Laastad til 1. juli, deretter Ulf Pedersen  
 
Tjenester og oppgaver 

 Råd, veiledning og sosialt forebyggende 
arbeid  

 Økonomisk sosialhjelp 

 Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 

 Bistand til etablering og/ eller 
opprettholdelse egen bolig 

 Husbankens bostøtteordning og startlån 

 Kvalifiseringsprogrammet 
 
 

 Flyktning tjenesten 

 Markedsarbeid  

 Oppfølging av brukere som mottar ulike 
økonomiske ytelser på grunn av sykdom, 
rehabilitering, attføring, arbeidsledighet eller 
andre personlige eller sosiale forhold 

 Behandling av saker etter Lov om folketrygd 
og andre lover i tilknytning til denne 

Ansatte 
Medarbeiderundertilfredshetsundersøkelse er ikke gjennomført i 2017. 
Lite sykefravær i 2017.  
 
Økonomi 
 

Tall i 1 000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 Avvik 

Driftsutgifter 8 570 8 009 -561 

Driftsinntekter -7 182 -5 857 1 324 

NAV 1 389 2 152 763 

 
 
NAV Lardal fikk et positivt avvik på kr 763 000 som hovedsakelig skyldes tilskudd fra IMDI. 
 
Viktige hendelser og resultater i 2017 
 

 Gode resultater vedrørende utbetaling av sosialytelse. Ingen passive mottakere av sosialstønad 
under 30 år.  

 Engasjement i 70 % stilling knyttet til bosetting og integrering av flyktninger har vist seg å være et 
særs godt tiltak. Stillingen er tett knyttet til lokalt frivillig arbeid, skole\barnehage, 
fritidsaktiviteter, og NAV ser at nyankomne barn får delta i alt fra kor og poenglangrenn til 
leksehjelp. Det er etablert tett samarbeid med Lardal Frivillighetssentral, og dette bidrar i stor 
grad til god integrering. 
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Produksjon:  

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall brukere av NAV-kommune 
(mottakere av økonomisk sosialhjelp)  

79 79 78 69 64 66 61 

Gjennomsnittlig antall mottakere av 
økonomisk sosialhjelp per måned  

37 26 25 20 22 22 21 

Antall brukere av 
Kvalifiseringsordningen  

2 1 0 0 0 0 1 

Antall flyktninger som mottar 
introduksjonsstønad 

3 4 5 8 9 13 15 

Antall brukere av Bostøtteordning  58 55 45 41 33 33 22 

Antall nye Startlån/Etableringslån  5 1 2 1 3 3 3 

 
 
Framtidige utfordringer 
 
Arbeids- og praksisplasser i kommunen.  
Det er ventet økt arbeidsledighet fremover. Dette rammer særlig unge mennesker (frafall \ uten 
utdanning). NAV anser det vesentlig at lokale virksomheter påtar seg et større ansvar for å bidra til at 
unge kommer i arbeid, enten ved å tilby lærling \ lærekandidat plasser, eller praksisplasser. NAV øker 
sitt fokus på dialog med det lokale næringsliv. Videre er det viktig at NAV kontorene i Larvik og Lardal 
får til en god prosess for brukerne over i Nye NAV Larvik fra 01.01.18. 
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Familietjenester 
Enheten ble ledet av Hilde Nakjem i 2017.  

 
Tjenester og oppgaver 

 Støttekontakt /avlastningshjem 

 Bistand funksjonshemmede  

 Oppfølging av Individuelle planer 

 Psykisk helsevern 

 Rusarbeid 

 Dagsenter 

 Helsestasjon+ skolehelsetjenesten 

 Legekontor, helsesekretær 
 

 

 
Ansatte 
Familietjenesten har i 2017 hatt lite sykefravær.  
 
Økonomi 
 

Tall i 1 000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 Avvik 

Driftsutgifter 16 528 11 420 -5 108 

Driftsinntekter -8 101 -3 657 4 444 

Familietjenester 8 427 7 763 -664 

 
 
Regnskap 2017 viser et negativt avvik på kr 664 000,- Årsaken til dette avviket er kjøp av tiltak hos 
private aktører. Disse tiltakene har ikke vært mulige for Lardal kommune å løse i egen organisasjon 
og kjøp av tjenesten har vært vurdert som beste løsning.  
 
  



26/18 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00079-1 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 : Årsberetning 2017- Endelig versjon_v2

42 

 

Viktige hendelser og resultater i 2017 
Prosjektet «sammen om barns livsmestring» startet opp 1. august 2016. Prosjektleders oppgave var å 
utarbeide kommunale strukturer for tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Den valgte modellen ble 
BTI (bedre tverrfaglig innsats). 2017 har blitt brukt til å tilpasse modellen til Lardal kommune samt 
implementere i barnehage, skole og øvrige tjenester som jobber med personer som er i behov av 
tverrfaglige samarbeid.  
 
Prosjektet « kommunalt rusarbeid» hadde oppstart 15. august 2016. Prosjektets oppgave var å 
kartlegge rus- og psykiske problemer blant unge i Lardal. Et av tiltakene som ble vurdert som svært 
hensiktsmessig og effektivt var «snakkeperson», en voksenperson med kompetanse innenfor 
rus,psykisk helse og ungdom.  Denne funksjonen har i 2017 hatt fokus på denne rollen og tilpasning i 
elevmiljøet. Stillingen «snakkeperson» vil bli videreført ut skoleåret 2017/2018. 
  
Begge prosjektene er finansiert av prosjektmidler tildelt fra fylkesmannen.  
 
Familietjenesten har hatt fokus på foreldreveiledning og har i løpet av 2017 sertifisert 4 ICDP 
veiledere. Det er iløpet av 2017 gjennomført 3 kursrekker av 8 kurskvelder, 19 foreldre har 
gjennomgått veiledningen og det har blitt gitt svært gode tilbakemeldinger på dette fra 
mottagergruppen. 
 
Det har i 2017 også blitt gjennomført skolering i «samtalen» med psykolog spesialist Anne Kristin 
Imenes. Dette har vært et satsningsområde for alle som jobber med barn og unge. Ansatte har her 
fått ulike verktøy som kan brukes i samtale med både barn og voksne. Dette verktøyet har vært bra 
og det jobbes med å etablere rutiner for bruk av verktøyene. 
 
Familietjenesten har i 2017 hatt behov for å kjøpe botiltak til barn med funksjonshemming. Disse 
tiltakene er vært kjøpt hos Omsorgspartner Vestfold.  
 
I forbindelse med kommunesammenslåing har Familietjenesten vært særlig berørt. Flere av de 
ansatte i Familietjenesten skal bytte avdeling og vil få nye kollegaer og ledere.  Det har vært god 
dialog med nye avdelinger og de ansatte har ytret at de er fornøyde med prosessen og over hvordan 
nye ledere og kollegaer ønsker dem velkommen.  
 

 

Skolehelsetjeneste/helsestasjon: 
Helsesøster er på barneskolen to dager pr. uke og på u-skolen en dag i uka. Helsesøster fyller en 
viktig rolle i forhold til å være en voksenperson barn/unge kan ta kontakt med, og snakke med. 
Helsestasjonen har fokus på forebygging og tidlig innsats. Satsingen siste år har også omhandlet God 
Oppvekst, psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner og samtalen med barn.  
Helsestasjonen skal være et lavterskeltilbud, og er organisert på en måte som gir befolkningen lett 
tilgang til tjenestene. 
Det opprettholdes en god vaksinasjonsdekning, noe som er et viktig nasjonalt mål. 
Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi et helhetlig tilbud. 
 
Koordinator for funksjonshemmede: 
Koordinator er sentral i saksbehandling, samarbeid med barnevern og andre eksterne 
tjenesteleverandører.  
Koordinator følger opp støttekontakter, avlastere og Individuelle planer. 
Koordinator deltar i ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter.  
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Ruskonsulent: 
Sentral i drift av dagsenter 2 ganger pr uke. Gjennomfører individuell oppfølging av brukere både 
mot spesialist helsetjenesten og med pårørende. Fokus på forebyggende rusarbeid rettet mot 
barn/unge. Drifter «full fart» gruppa, en aktivitetsgruppe for barn sammen med fysioterapeut 1 gang 
pr uke. Ruskonsulenten administrerer også medisiner til enkelte brukere slik at man lettere kan holde 
kontakten og gi målrettet oppfølging.  
 

Psykiatrisk sykepleier: 
Faglig rådgiver i drift av dagsenter, fagperson/samarbeidspartner mot skole/barnehage, individuell 
pasientoppfølging, saksbehandling.  I tillegg har psykiatrisk sykepleier hatt samtaler med elever på 
ungdomsskolen. 
 
 
Nøkkeltall  
Produksjon:  
 

  2015 2016 2017 

Antall brukere av psykisk helse tjenesten 45 20 20 

Antall brukere av rustjenesten 10 13 11 

Antall personer med støttekontakt 10 9 12 

Ant personer med familieveiledning/ hjemmekonsulent/deltatt på foreldreveiledningskurs 1 1 21 

Ant personer med avlastningstiltak 5 6 6 

 
 
Framtidige utfordringer 
Økonomiske: 

- Økende behov for avlastning for familier med barn/unge med funksjonshemminger, og med 

sammensatte behov. 

- Økende behov for støttekontakter/avlaster. Utfordringer knyttet til å finne personer som 

ønsker å ta på seg slike oppdrag. 

 

Brukerrettede: 
- Tidlig innsats og forebyggende virksomhet blant familier for å forebygge omsorgsovertakelse 

av barnevernet.  
- Tett samarbeid med oppvekstsektoren og arbeid med God Oppvekst. Vi ønsker tidlig inn i 

familier i samarbeid med andre etater. 
 

Organisatoriske: 
-Sikre en god overgang til ny kommune for brukere og ansatte. 
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Hjemmetjenester og rehabilitering 
Enheten ble i 2017 ledet av enhetsleder Line Evy Hvål Eriksen. 
Tjenester og oppgaver 

 Praktisk bistand  

 Praktisk bistand opplæring 

 Hjemmesykepleie 

 Matombringing 

 Fysioterapitjenester – og 

ergoterapitjenester 

 Trygghetsalarmer 

 Utlevering av småhjelpemidler 

 Hverdagsrehabilitering 

 Hverdagsrehabilitering. Startet opp i 

oktober 2016, videreført som eget 

prosjekt til og med 31.12.2017. 

 

 

 

Ansatte 

Det er i 2017 ikke gjennomført Medarbeiderundersøkelse. Alle ansatte har fått tilbud om 

medarbeidersamtale med leder. 

 

Sykefraværet skyldes i stor grad forhold som ikke kan knyttes direkte til arbeid, men har andre 
utenforliggende årsaker.  
Allikevel ses stor belastning på de ansatte, grunnet stor arbeidsmengde i 2017 og at enheten har hatt 
vakante stillinger, som igjen har medført merarbeid på de fast ansatte og vikarer. 
Sykefraværet kan gjenspeile en travel og krevende arbeidshverdag for de ansatte. 
Det har i hele 2017 vært stort fokus fra leder sin side i forhold til å se tilretteleggingsmuligheter for 
ansatte som står i fare for å bli sykmeldt, og å tenke tilretteleggingsmuligheter for den som er blitt 
sykmeldt. Man har i den forbindelse sett at mye av fraværet skyldes årsaker / diagnoser, som ikke er 
knyttet til arbeidet. 
De ansatte har vist svært god løsningsorienteringsevne i komplekse og krevende arbeidshverdager.  

Økonomi 

Tall i 1 000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 Avvik 

Driftsutgifter 15 043 13 372 -1 672 

Driftsinntekter -3 113 -936 2 177 

Hjemmetj./Rehabilitering 11 931 12 436 505 

 

Økonomi 2017 

Enheten leverer et positivt avvik på kr 505 000. Dette må sees i sammenheng med merforbruk ved 
enhet Sykehjem. Samlet leverer disse to enhetene et merforbruk på 433 000. 

Merforbruket skyldes blant annet økte leasingutgifter til bilpark da økte oppdrag i hjemmesykepleien 
har ført til behov for nye avtaler med økt kjørelengde (kr 130 000). 
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Øvrig merforbruk knyttes til behov for økt innleie i perioder med økt oppdragsomfang av pasienter 
med komplekse og omfattende pleiebehov. 

I forhold til kommunesammenslåing mellom Lardal og Larvik, har det i siste kvartal blitt satt av mye 
tid og ressurser til opplæring av alle ansatte i nytt fag og turnus system 

Viktige hendelser og resultater i 2017 
 

 Fokus på tverrfaglig samarbeid og samarbeid mellom avdelinger. Grunnet lav 
sykepleiedekning er det fremover også stort fokus på tett samarbeid på tvers av enhetene. 

 Flere, også relativt unge, hjemmeboende brukere med demenssykdom som har behov for et 
tilpasset dagtilbud og avlastning for pårørende. 

 Økt antall hjemmeboende brukere som mottar mer omfattende tjenester fra 
hjemmetjenesten. Dette medfører flere oppdrag per vakt, og også lengre kjørelengde per 
vakt. 

 Fysioterapi og ergoterapi – ressurs ble i 2016 organisert til hjemmetjenesten. Både 
fysioterapeut og ergoterapeut yter tjenester til beboere i institusjon og hjemmeboende. 
Innunder dette arbeidet kommer også prosjektet Hverdagsrehabilitering. 
Det ble startet opp tilbud om hverdagsrehabilitering for hjemmeboende.  
Dette tilbudet har vært svært populært i 2017, og det har hele året vært hjemmeboende 
brukere som har mottatt denne form for tjeneste. Tilbudet videreføres også i 2018, men da 
under en noe annen organisering. Dette i forbindelse med kommunesammenslåing med 
Larvik, som har en noe annen modell enn hva Lardal har hatt i 2017. 

 
 
Nøkkeltall  
Produksjon:  
 

Nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall brukere i hjemmesykepleien 102 101 86 80 82 82 

Antall brukere praktisk bistand 47 75 55 53 50 44 

Antall trygghetsalarmer 31 31 33 44 42 40 

Antall matombringing 25 30 41 32 35 36 

 
 

Kommune Nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 

Lardal Korrigerte brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester i kr 108 336 120 758 136 307 153 168 

Siljan Korrigerte brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester i kr 153 514 159 609 123 467 118 462 

Larvik Korrigerte brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester i kr 210 733 208 366 217 573 217 855 

Hof Korrigerte brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester i kr 201 843 178 850 195 931 233 672 

Kostragruppe 01 Korrigerte brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester i kr 217 220 227 126 226 849 228 310 

Vestfold Korrigerte brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester i kr 224 021 224 331 229 115 232 537 

Kilde: Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB. 
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Framtidige utfordringer 
 
Økonomiske: 

- Flere ressurskrevende brukere på grunn av samhandlingsreformen. Det må forventes behov 
for avansert behandling og rehabilitering i egne hjem i fremtiden.  

- Flere demente som bor hjemme og som må ha oftere tilsyn. 
- Behov for bedre sykepleiedekning på grunn av økt avansert medisinsk behandling i 

kommunen. 
- Flere hjemmeboende brukere som mottar tjenester fra hjemmetjenesten medfører økt 

kjørelengde på leasing-biler, og derav også økte utgifter i forbindelse med dette.  
 

Brukerrettede: 

- Hverdagsrehabilitering som øker livskvalitet og mestring. 
- Dagtilbud og aktivitetstilbud til flere som øker livskvalitet og mestring. 
- Økt behov for individuelle planer (IP) for brukere med sammensatte behov.  
- Økt bruk av velferdsteknologi.  

 
Organisatoriske: 

- Korrekt og effektiv bruk av dokumentasjonssystemet. 
- Rekruttering av sykepleiere  
- Arbeidsmiljø som bidrar til stabilitet og trivsel blant ansatte. 
- Opplæring og kompetanseheving blant store ansattgrupper med svært begrensede 

økonomiske rammer og lite rom innenfor ordinær arbeidstid.  
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Lardal sykehjem 
Enheten er ledet av Bente Adas. 
 
Tjenester og oppgaver 

 Heldøgnsinstitusjon 

 2 sykehjemsavdelinger med totalt 28 plasser 

  Kjøkken  

 Produksjon og pakking av varm mat til hjemmeboende 

 Dagaktivitetstilbud til personer med demens 

Ansatte 

En stor andel av sykefraværet skyldes belastningslidelser i muskel og skjelettsystemet. Det er 
samtidig viktig å kommentere at sykefraværet også gjenspeiler en svært travel og krevende 
arbeidshverdag. Arbeidsgiver har jobbet målrettet gjennom hele året med tilrettelegging slik at 
ansatte kan være i jobb på tross av sine helsemessige begrensninger.    
 

Økonomi 

Tall i 1 000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 Avvik 

Driftsutgifter 31 418 29 214 -2 204 

Driftsinntekter -7 884 -6 618 1 266 

Sykehjem 23 534 22 596 -938 

 
Økonomi 2017 

Enheten leverer et negativt avvik på kr 938 000. Dette må sees i sammenheng med merforbruk ved 
enhet hjemmetjeneste. Samlet leverer disse to enhetene et merforbruk på kr 433 000. 

Merforbruket skyldes blant annet økte leieutgifter til bilpark da økte oppdrag i hjemmesykepleien 
har ført til behov for nye avtaler med økt kjørelengde (kr 130 000).Øvrig merforbruk knyttes til behov 
for økt innleie i perioder med økt volum av pasienter med komplekse og omfattende pleiebehov. 

I forhold til kommunesammenslåing mellom Lardal og Larvik, har det i siste kvartal blitt satt av mye 
tid og ressurser til opplæring av alle ansatte i nytt fag og turnus system 
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Viktige hendelser og resultater i 2017 
 
I perioder er det stor pågang av utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.  
Med bakgrunn i samhandlingsreformen og med raskere utskriving fra sykehuset, var det i perioder 
behov for flere pasientrom enn de som var tilgjengelige. Dette ble løst med å benytte dobbeltrom. 
Ansatte har vist stor grad av fleksibilitet og løsningsorienteringsevne og håndtert dette på en god 
måte på tross av krevende arbeidsforhold. 
Vi har ikke kjøpt plasser fra andre kommuner i 2017.  I 2017 har vi ca. hatt 6 overliggerdøgn på SIV, i 
2016 36 døgn og i 2015 118 overliggerdøgn.  Pris pr overliggerdøgn på SIV pr. døgn er kr 4 505 
 
Det er i 2017 ansatt 1 sykepleier som har 20 % av stillingene sine til fagutvikling og 1 som har 20 % av 
stillingen til å heve kreftomsorgen i kommunen.  Dette har vært en god faglig styrkning som har 
kommet både brukere og ansatte til gode. 
 
Fra høsten 2017 har det vært ukentlig opplæring/kurs til ansatte.  Grunnet omlegging til nytt 
fagsystem i 2018 har hovedfokus vært kompetanseheving i temaet dokumentasjon. Mange ansatte 
har deltatt på eksterne kurs (sår, smitte, ernæring, etisk refleksjon etc.) og internundervising i 2017. 
Fysioterapeut har hatt flere runder med opplæring i forflytning. 
 
Rekruttering av tilstrekkelig antall sykepleiere har vært og er fortsatt utfordrende. På grunn av 
mange vakante stillinger og sykemeldinger for sykepleiere, er det benyttet innleie av 1 sykepleier via 
vikarbyrå fra 17.11.17.  
 
Dagtilbud for personer med demens ble iverksatt i oktober 2015 og har fra 2016 vært driftet 3 dager 
pr uke for 6-8 deltagere. Dagtilbudet får svært gode tilbakemeldinger fra brukere og pårørende.  
Ny «minibuss» som kan kjøres med førerkort klasse B kom på plass fra november 2017.  
På demensavdelingen er det flere beboere med utfordrende adferd som krever tett oppfølging.  Det 
har periodevis vært behov for å leie inn ekstra bemanning, dette for å skape trygghet og sikkerhet for 
med beboere og ansatte. 
 
Avdelingene har arbeidet med å få til måltidsendring.  Vi ønsker å få inn flere måltider, kortere 
nattfaste og servere middagen senere på dagen.  Representanter fra alle avdelinger, 
hjemmetjenesten og kjøkkenet er med i arbeidsgruppen.  Vi er kommet frem til at middagen skal 
serveres kl 15.30.  Vi vil tilby 6 måltider totalt.  Frokost, lunsj, middag, kvelds, sen aftens og 1 
mellommåltid. 
 
Nøkkeltall  
Produksjon 
 

Nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 

Antall langtidsplasser 5 5 9 10 

- plasser i skjermet enhet 11 11 12 12 

Antall korttidsplasser 8 8 7 6 
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Foreløpige Kostra tall pr 15. mars 2018 
Kommune Nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 

Lardal Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg. 11,2 % 15,0 % 14,7 % 12,5 % 

Siljan Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg. 8,4 % 9,5 % 8,5 % 9,0 % 

Larvik Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg. 12,5 % 13,3 % 13,3 % 13,4 % 

Hof Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg. 12,8 % 11,6 % 10,2 % 11,0 % 

Kostragruppe 01 Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg. 13,1 % 13,8 % 13,1 % 12,4 % 

Vestfold Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg. 14,0 % 14,4 % 13,8 % 13,0 % 

Kilde: Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB. 

 
Kommune Nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 

Lardal Netto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenster 17 108 15 693 16 490 19 186 

Siljan Netto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenster 13 752 13 051 13 863 14 684 

Larvik Netto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenster 15 512 16 290 17 066 17 440 

Hof Netto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenster 18 733 17 282 19 277 19 900 

Kostragruppe 01 Netto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenster 18 710 18 498 17 863 17 566 

Vestfold Netto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenster 16 033 16 127 16 853 17 649 

Kilde: Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB. 

 
Kommune Nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 

Lardal Korrigerte brutto driftsutg., institusjon, pr. kommunal plass 907 000 891 607 1 026 259 1 182 889 

Siljan Korrigerte brutto driftsutg., institusjon, pr. kommunal plass 1 160 571 1 137 429 1 209 333 923 500 

Larvik Korrigerte brutto driftsutg., institusjon, pr. kommunal plass 996 520 1 023 024 1 096 568 1 126 784 

Hof Korrigerte brutto driftsutg., institusjon, pr. kommunal plass 996 548 1 038 742 1 473 739 1 566 609 

Kostragruppe 
01 Korrigerte brutto driftsutg., institusjon, pr. kommunal plass 1 016 507 1 008 387 1 035 994 1 088 907 

Vestfold Korrigerte brutto driftsutg., institusjon, pr. kommunal plass 1 008 906 1 044 960 1 126 489 1 218 400 

Kilde: Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB. 

 
 
Framtidige utfordringer 
 
Økonomiske: 

- Særlig ressurskrevende brukere vil i perioder kunne påvirke de økonomiske rammer. 

- Økt behov for høyere pleiedekning pga samhandlingsreformen.  Pasientene er blitt dårligere 

og krever flere ressurser. 

- Økt behov for fagkompetanse. 

- Kompetanseheving pga samhandlingsreformen. 

 

 

Brukerrettede: 
Ressurskrevende brukere som fordrer høy fagkompetanse. 
Dagaktivitets tilbud for personer med demens, behov for mer differensiert tilbud enn det som tilbys i 
dag. 
Mange hjemmeboende med demens diagnose som trenger mer tilrettelagte boliger / plass i 
institusjon. 
Flere pasienter i livets siste fase med særlige behov (Palliativ pleie). 
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Organisatoriske: 
- Korrekt og effektiv bruk av dokumentasjonssystemet. 
- Beholde fagpersoner. 
- Arbeidsmiljø som bidrar til stabilitet og trivsel blant ansatte. 
- Opplæring blant store ansattgrupper med svært begrensede økonomiske rammer og lite rom 

innenfor ordinær arbeidstid. 
- Videreutvikle bruk av elektronisk pasientjournal. 
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9. Miljø, teknikk og næring 
 
 
Tjenester og oppgaver  

 Vedlikehold og drift av bygg og anlegg 

 Vaktmestertjenester 

 Renhold av offentlige bygg 

 Vannverk og ledningsnett 

 Renseanlegg og ledningsnett for avløp 

 Kommunale veger og veglys 

 Parker /grøntanlegg 

 Renovasjon - kildesortering 

 Septikordning /slambehandling 
 

 Plan og byggesak 

 Kart og oppmåling 

 Boligbygging, fysisk tilrettelegging 

 Tilrettelegging, bistand næringslivet 

 Trafikksikkerhet 

 Landbrukskontor 

 Naturforvalting, frilufts forvaltning 

 Viltforvaltning 

 Beredskap  

Ansatte  
Enheten ble ledet av kommunalsjef Britt Helen Lie fram til 1 juli 2017, fra 1 juli til 31.12.17 var Finn 
Roar Bruun konstituert som kommunalsjef og videreført ansvaret som saksbehandler innen plan, 
beredskap og næringsutvikling mm. Britt Helen Lie har videreført ansvaret for renholdere og 
investeringsprosjekter. 
Sykefraværet har vært lavt i enheten. 
 
  
Økonomi 
 

Tall i 1 000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 Avvik 

Driftsutgifter 46 626 55 297 8 670 

Driftsinntekter -35 591 -43 118 -7 527 

Miljø,teknikk og næring 11 035 12 178 1 143 

 
Kommentar 
Miljø, teknikk og næring fikk et positivt på kr 1 143 000. Dette skyldes i hovedsak at avsatte midler til 
egenandel til gang og sykkelvei Krokbakk ikke ble benyttet i 2017. 
 
Driften i sektoren har vært normal, Det er startet opp flere store investeringsprosjekter i 2017; 
Infrastruktur på boligfelt Hole i Svarstad sentrum, infrastruktur på utvidelse av Berganmoen 
industrifelt, gjennomføring av boligsosial handlingsplan med klargjøring av 6 nye boliger i Ringveien, 
modernisering av strøgruslageret på Sogn Industrifelt. 

Selvkostområdene 
Totalberegning av selvkost er beskrevet i egen note i regnskapet og viser slik inndekning i 2017: 

 Vann 98 % 

 Avløp 93 % 

 Renovasjon 90 % 

 Septik 100 % 
Det ble ikke oppnådd 100 % inndekning på alle selvkostområdene, dette skyldes i hovedsak at det ble 
gitt fritak for tilknytningsavgifter for vann og avløp og at negative selkostfond ble avsluttet i 2017.  
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Eiendomsforvaltning- og bygg: 
Skoler, barnehager, sykehjem, helsebygg, herredshus, Klokkergården, Huldrehallen, biblioteket, og 
kommunale boliger. Ansatte tilknyttet området: 10,2 årsverk fordelt på 2,4 vaktmester, 9 renholdere, 
0,3 eiendomsforvalter. Området ledes av kommunalsjef MTN og eiendomsforvalter. 
 
Det er gjennomført vernerunder, service på ventilasjon og brannanlegg og årlig brannsynskontroll. 
Merknader og avvik som framkom er utbedret eller innarbeidet i vedlikeholdsplan.  
I budsjett for 2017 ble det bevilget 1 mill. i ekstra vedlikeholdsmidler til kommunale bygg.  
 
Veg, veilys, grøntområder: 
Ca 40 km veg, veglys langs kommunale veier, grøntområder i Svarstad sentrum, rasteplass, 2 
badeplasser. Ansatte tilknyttet området: 0,7 årsverk fordelt på 3 ansatte. Området ledes av 
kommunalsjef MTN og arbeidsleder uteavdeling. 
 
Sommervedlikehold blir utført av egne ansatte, vintervedlikehold blir i stor grad utført av private ihht 
anbud på brøyting og strøing.  Det er fokus på lapping, grøfting og å holde stikkrenner og kummer 
åpne for avrenning. Veilys blir vedlikeholdt ihht. VOIS avtale. 
I 2017 ble det bevilget 1 mill i ekstra vedlikeholdsmidler til asfaltering som ble benyttet på 
Breidablikkveien, Hem kirkevei, Breidablikkveien og  Hanevalsvevet  
På badeplasser og grøntanlegg er det utført gressklipping og rydding. 
 
Selvkosttjenester: Vann, avløp, renovasjon, septik: 
Naugsfoss vannverk, Svarstad renseanlegg, Steinsholt renseanlegg, ledningsnett, pumpestasjoner, 
Sogn kildesorteringsstasjon, tømmeordning for private septiktanker, vaktordning. 
 Ansatte tilknyttet området: 3,4 årsverk fordelt på 5 ansatte. Området ledes av kommunalsjef MTN 
og arbeidsleder uteavdeling. 
 
Det er i 2017 levert godkjent drikkevann til 689 abonnenter uten stopp i leveranse. Driften ved 
vannverket har vært stabil og ansatte har utført daglig drift, prøvetaking og vedlikehold på anlegg og 
bygg. Det er utbedret tre vannlekkasjer i 2017. Vannkvaliteten er god, alle vannprøver er godkjent. 
Det er ikke lagt nye vannledninger i 2017. 
 
Renseanlegg for avløp har vært i normal drift hele året, det er tilknyttet 580 abonnenter til 
anleggene. Det har ikke vært større reparasjoner eller nye installasjoner i 2017. Ansatte har utført 
daglig drift, prøvetaking og vedlikehold på anlegg og ledningsnett. Renseanleggene tilfredsstiller krav 
til utslipp. Det er ikke utbedret lekkasje eller lagt nytt ledningsnett i 2017. 
 
Kildesorteringsstasjonen på Sogn hadde åpent hele året. Avfallet blir fraktet av privat firma til 
godkjent mottakssted, i hovedsak på Grinda i Larvik.  
Tømming av private septiktanker og slam fra renseanleggene blir utført av privat firma og kjørt til 
Lillevik renseanlegg i Larvik ihht. avtale.   
 
Forvaltning og utvikling: 
Plan, byggesak, kart og oppmåling, næringsutvikling, jord, skog, vilt, natur, beredskap, utvikling 
Ansatte tilknyttet området: 3,7 årsverk fordelt på 4 stillinger. 
I 2017 er det saksbehandlet 107 byggesaker, 15 delingssaker og utredet 37 saker til politisk 
behandling. Det er behandlet tilskuddssøknader i landbruket, bruk av skogfond og andre 
henvendelser fra innbyggerne. 
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I tillegg har det vært fokus på: 
 

 Reguleringsplan Hole boligfelt 

 Reguleringsplan Berganmoen Industriområde 

 Reguleringsplan – Myrene ved FV 40 

 Reguleringsplan Krokbakk 

 Reguleringsplan Hannevold pensjonat 

 Trafikksikkerhet –busslommer ved FV 40 og GS veg Krokbakk 

 Deltagelse i Den Grønne Dalen 

 Kulturminner i Kjærraområdet 

 Opphevelse av reguleringsplaner i Svarstad 

 Revisjon av planbestemmelser i kommuneplan for Svarstad  

 Beredskap – oppfølging av tilsyn 

 Gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver 

 Gjennomføre tiltak i Svarstad sentrum – Krafttak for Svarstad 

 Deltakelse i arbeidsgrupper i Lardal kommune 

 Deltakelse i arbeidsgrupper i forbindelse med sammenslåingsprosessen 
 
 
Investeringsprosjekter: 
 

 Prosjekt 1000 – Utbygging Styrvoll barnehage. Utbygging ferdigstilles utgangen av 2017, 
ferdigstillelse av uteområder og asfaltering våren 2018.    

 Prosjekt 1007 – Boligsosial Handlingsplan.  Prosjektmøter er gjennomført, prosjektrapport 
behandlet og innarbeidet i økonomiplan med bygging av 6 boliger. Gjennomføring 2018. 

 Prosjekt 5302 Hole boligfelt. Kjøp av eiendommen gjennomført, reguleringsplan er vedtatt. 
Anbud på infrastruktur er tildelt og påbegynt. Ferdigstilles sommeren 2018. 

 Prosjekt 6011 – utviklings av næringsarealer Berganmoen. Kjøp av eiendom gjennomført, 
reguleringsplan er vedtatt Anbud på infrastruktur er tildelt og påbegynt. Ferdigstilles 
sommeren 2018. 

 Prosjekt 1053 – Krafttak for Svarstad – sluttført i 2017 med disse hovedtiltakene 
gjennomført: Reguleringsplan og infrastruktur Hole boligområde, reguleringsplan Myrene 
(Rema 1000), reguleringsplan Krokbakk (stabilisering og fortau), forskjønning av sentrum, 
informasjonstavle, grønnstruktur i Svarstad sentrum og nærmiljømidler. Nærmiljømidler har 
frist for gjennomføring 1.7.2018 og prosjektet vil da bli avsluttet. 

 Prosjekt 7001 – Utbygging av lager Sogn – ferdig 2017 

 Prosjekt Varmegjenvinningsanlegg Svarstad renseanlegg – ferdig 2017 
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Nøkkeltall  2014 2015 2016 2017 

Produsert mengde vann m3 – Naugsfoss vannverk Totalt 465 233 488 751 522 592 561 192 

Produsert mengde vann m3- Naugsfoss vv Levert til Lardal 
kommune 

319 417 352 563 369 997 397 379 

Levert Larvik kommune 145 816 136 188 152 595 163 823 

Nye tilknytninger vann 1 4 3 7 

Nye tilknytninger avløp 0 4 3 1 

Rehabiliterte vannledninger (m) 0 0 0 0 

Rehabiliterte avløpsledninger (m) 0 0 0 0 

Antall utbedret vannledningsbrudd 0 1 1 3 

Svarstad renseanlegg – overholdt rensekrav Ja Ja Ja Ja 

Steinsholt renseanlegg – overholdt rensekrav Ja Ja Ja Ja 

Naugsfoss vannverk – overholdt rensekrav Ja Ja Ja Ja 

Behandlede byggesøknader 104 71 67 107 

 

Framtidige utfordringer 

Gjennomføre sammenslåing av Lardal og Larvik kommune, slå sammen virksomheter og oppgaver, ta 
i bruk nye, felles systemer i ny kommune. Videreføre og sluttføre utbyggingsprosjektene på Hole, 
Berganmoen og utbygging av boliger i Ringveien. 
 
Følge opp stabilisering av Fv 221 og bygging av fortau i Krokbakk. Oppfølging av Kjærra med park og 
vedlikehold av bygg og tekniske installasjoner.  
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Po,tboks 2805.3702 Skien
Tif.: 35 91 7030
e-posc post.tkr@tekomrev.no
w’.tekomrev.no

Til Distriktskontor
Postboks 83. 3833 Bo

kommunestyret i Larvik flffl5 05 90 00

Foroksregsterec
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/649/holb
Deres ref.:
Arkivkode: 801200

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Lardal kommunes årsregnskap, som viser kr 140 455 381 til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr10846 259. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lardal kommune per 31. desember

2017 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og

god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige

av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar

med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som

grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsrapport, ut over det lovbestemte kravet i KL § 48, 5. ledd, men inkluderer ikke

årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
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årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder SA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer, Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utØver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser uriktige fremstillinger eller overstyring av
intern kontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er
rimelige.

• evaluerer viden samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold
av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i
den interne kontrollen.
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

3

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i sam5var med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
fo rskrifte r.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt tH å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge,

Skien, 21.3.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

)

oppdragsansvarlig/registrert revisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen i Larvik kommune

Birgitte Holmberg
oppdragsrevisor
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Hovedkontor:
Postbcks 2805, 3702 Skien
TIt:3S91 7030
e-posc post.tkr@tekonrev.no
wwwtekomrevno

Kontrollutvalget i Larvik kommune
v/Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Tif.: 350590 X

Fareaksregisteret
985 867 402 MVA

Vâr ref.: 18/6SO/holb
Deres ref.:
Arkivkode: 801100

Rapport om revisjon av årsregnskapet for Lardal kommune for 2017

Kommuneloven § 78 nr 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til

kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av årsregnskapet
bedre enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også utgangspunkt i

dokumentet ccoverordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon», som tidligere er lagt fram for

kontrollutvalget og angir revisors fokusområder for 2017.

Revisjonsberetningen
Revisjonsberetningen er datert 23.3.2018 og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at vi ved
revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold
eller presiseringer i revisjonsberetningen. Det er imidlertid et betydelig avvik mellom regnskapet

og det regulerte budsjettet i investeringsregnskapet, som vi under tvil har valgt å ikke omtale i

revisjonsberetningen. Avviket er omtalt i rådmannens årsberetning og vi viser til denne.

Årsregnskapet
Årsregnskapet er fremlagt av regnskapssjefen 9.2.2018 og inneholder alle pliktige oversikter og

noter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard
(KR5) nr 6.

Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og lov om bokføring.

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 8,2 mill. kr og et regnskapsmessig
mindreforbruk på 10,8 mill. kr Fjorårets mindreforbruk er disponert som budsjettert. I hovedsak

skyldes årets mindreforbruk at det har vært stor bruk av oppsparte fondsmidler til gjennomføring

og ferdigstilling av ulike prosjekter før sammenslåingen med Larvik kommune, Vi viser til

rådmannens redegjørelse for årets resultat i årsberetningen.

lnvesteringsregnskapet
lnvesteringsregnskapet viser et udekket/udisponert beløp på kr0. lnvesteringsregnskapet er
avsluttet i tråd med forskrift om årsregnskap § 9.

Det er et betydelig avvik mellom regnskapet og det regulerte budsjettet i investeringsregnskapet,

som nevnt ovenfor I rådmannens årsberetning er det gjort rede for hva avviket består i og

årsaken til at det ikke har blitt foretatt nødvendige nedbudsjetteringer i budsjettet, slik det kreves
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i lov, forskrift og veileder om budsjettering og regnskapsføring av investeringer Kommunen har
heller ikke tatt opp vedtatt låneramme, jf. budsjettet, fordi det ikke har vært behov for dette, og
bruk av lån skulle derfor også vært nedregulert i budsjettet.

Balanseregnskapet
Balansen gir viktig informasjon om kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Vi har kontrollert
at administrasjonen har foretatt en avstemming av balansepostene i henhold til bokføringsloven

§ 11. Etter vår mening foreligger det god dokumentasjon av de fleste balansepostene. Noen av
balansepostene gjelder mellomværende med larvik kommune pr. 31.12.2017 og dette framgår
av note 21 til årsregnskapet.

Sel vkostreg ns ka pet
Kommunen hadde pr 31.12.2016 underdekning på noen av selvkostområdene og vi anbefalte da
at dette ble hensyntatt i budsjettet for 2017, ved at man forsøkte å få underdekningen tilnærmet
0 før sammenslåingen med Larvik kommune i 2018. Kommunen har for 2017 satt opp
selvkostberegning for vann, avløp, slam, renovasjon, feiing, bygge- og eierseksjoneringssaker og
kart/oppmåling. Se note 16 til årsregnskapet. Det fremgår der at det fortsatt er underdekning på
noen av selvkostområdene, men det er enighet med Larvik kommune om beløpene.

Økonomisk situasjon
Lardal kommune har ifølge kommuneplanens samfunnsdel hatt to hovedmål de siste årene:

• En gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1% og økt boligbygging
• Gode oppvekstvilkår

Kommunen har hatt få konkrete, tallfestede mål knyttet til blant annet hvilket nivå man skal
ønsker å ha på netto driftsresultat og hvor høy egenfinansieringen skal være over tid, men man
har hatt et mål om en forventet avkastning på Elverksfondet på 5%, jf. avsnitt om
finansforvaltn ing.

Noen nøkkeltall:

• Det er et krav i kommuneloven at netto driftsresultat skal være tilstrekkelig til å dekke
renter og avdrag og nødvendige avsetninger. Lardal kommune har for 2017 et negativt
netto driftsresultat på 4% av brutto driftsinntekter Dette er langt svakere enn det
positive kravet på 2,75 %, som staten har satt som mål for en sunn økonomi i
kommunene og skyldes at kommunen har hatt et meget høyt nivå på driftsutgiftene i
2017. Driftsinntektene har ikke vært tilstrekkelige til å dekke dette de økte utgiftene.

• Lånefinansieringsgraden angir hvor stor andel av investeringene som er finansiert ved lån
fremfor egenkapital. Lånefinansieringsgraden for 2017 er på 49,9%, noe som er relativt
lavt og skyldes av kommunen ikke har hatt behov for å finansiere investeringsregnskapet
med lånemidler utover det som skal dekke startlånene på grunn av forsinket framdrift på
prosjektene, som nevnt ovenfor

• En gjeldsøkning har negativ effekt på tjenesteproduksjonen, siden renter og avdrag på
langsiktig gjeld belastes driftsregnskapet. Lardal kommune har en netto lånegjeld pr
innbygger (korrigert for pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler) på kr39961
for 2017. Lånegjeld i forhold til driftsinntekter forteller om kommunens evne til å betjene
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gjelden. Dette tallet er redusert de siste årene, fra 67% i 2015, til 57% i 2016 og 53% i
2017, Dette må ses i sammenheng med at driftsinntektene har økt mer enn den
langsiktige gjelden.

• Kommunen har god likviditet, men det har vært en liten nedgang i 2017, på grunn av at
det ikke har vært tatt opp lån i samsvar med budsjett, men også på grunn av at det har
vært stor bruk av oppsparte midler.

• Disposisjonsfondet har hatt en nedgang på 17,5 mill. kr (48%) i 2017, fordi Lardal
kommune har hatt et ønske om å avslutte igangsatte prosjekter før
kommunesammenslåingen med Larvik. Det er likevel en god del fondsmidler som
overføres til nye Larvik kommune, blant annet midlene som er knyttet til Elverksfondet
og bufferfondet for flnans.

Vi viser for øvrig til rådmannens egne analyser av den økonomiske situasjonen i årsberetningen.

Budsjeflkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer
med regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler som
regnskapet viser.

Vi har kontrollert vedtak om opprinnelig budsjett og vedtak om budsjettreguleringer knyttet til
blant annet kvartalsrapportene, og sett om disse er effektuert i regnskapet. På tidspunktet for
kontrollen var det flere vedtak som ikke var regulert i budsjettet, men disse ble korrigert etter vår
gjennomgang. Det er pr. 31.12.2017 ikke vesentlige avvik mellom regnskapet og det regulerte
budsjettet i driftsregnskapet, men viser til det vi har sagt ovenfor om avviket i
investeringsregnskapet.

Vi har også plukket ut noen vedtak i kommunestyret som vi har sett nærmere på:

Klo kke rgå rde n
Kommunestyret har i flere saker det siste året fattet vedtak om kjøp av Klokkergården.
Kommunen har kjøpt tomten for 1,4 mill. kr., finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Kommunen
har også vedtatt å bevilge 2,5 mill. kr. til vedlikehold, finansiert fra disposisjonsfondet.

Fiberutbygging/bredbånd
Kommunestyret vedtok i sak 032/17 å bevilge 6,1 mill. kr. pluss mva. til utbygging av fiber i
Lardal. Det ble også bevilget 200 000 kr til en forstudie. Begge deler er vedtatt finansiert av
disposisjonsfond. Det er inngått avtale med Viken etter anbudsprosess.

Hole boligområde
Kommunestyret vedtok i sak 066/17 å legge ut boligfeltet på anbud for private utbyggere for
fullføring og videresalg. Estimert pris er 3,6 mill, kr. Kommunen har tidligere kjøpt og regulert
tomta. Kommunen skal stå for infrastruktur (vei, vann, avløp etc.) inn til boligfeltet/tomta.
Kommunen eier området der infrastrukturen skal opparbeides. Det er inngått avtale med GDA AS
om å bygge infrastrukturen.

Vi vil som revisor for nye Larvik kommune fortsatt følge opp disse sakene framover.
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Fl n an sto rva Itni ng
Vi har kontrollert om kommunens finansrapportering er i henhold til gjeldende finansreglement
og forskrift om finansforvaltning. Vi har også kontrollert om finansplasseringene er i henhold til
strategien i flnansreglementet. Kommunen har ingen finansplasseringer som avviker vesentlig fra
gjeldende reglement.

Ifølge finansreglementets pkt. 9.2 skal meravkastning fra Elverksfondet utover budsjett avsettes
til bufferfond, Kommunen har et avkastningsmål om 5%, men har ikke oppnådd dette
avkastningsmålet de siste årene. Avkastningen for 2017 er imidlertid større enn budsjett. Vi viser
til omtale i årsberetningen.

Larvik kommune har forøvrig vedtatt et nytt finansreglement, som er kvalitetssikret av Telemark
kommunerevisjon IKS. Reglementet omfatter også tidligere Lardal kommunes finansforvaltning.

Årsberetningen
Vi fikk fremlagt rådmannens årsberetning 16.3.2018. Vi har kontrollert at regnskapstallene er
konsistente med årsregnskapet og at den inneholder pliktige opplysninger i henhold til
kommuneloven § 48 nr. 5, forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 og KR5 nr 6. I hovedsak
kontrollerer vi det som er omfattet av del 1-5 og finner konsistens mellom tallmaterialet og
regnskapet. Vi har også gjennomgått del 6-9, som gjelder tjenesteområdene, jf. det som er sagt
om «Øvrig informasjon» under punktet om revisjonsberetningen. Det er en utfyllende
beskrivelse av den økonomiske situasjonen for hvert tjenesteområde. Årsberetningen inneholder
også all pliktig informasjon for øvrig.

Rådmannens økonomiske internkontroll
Rådmannens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og
effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser
unngås. Den økonomiske internkontrollen har også betydning for kommunens økonomistyring.
Mangler ved internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i årsregnskapet og også kunne
medføre økt risiko for økonomiske misligheter. Vi viser til kommunens omtale av dette arbeidet i
årsberetningen.

Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at kommunen har ordnet den
økonomiske internkontrollen pà en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det
avdekkes feil og mangler, skal revisor rapportere dette til kontrollutvalget.

Vi har også dette året valgt å prioritere å se på kommunens økonomi- og finansrapportering.
Kommunen har hatt fokus på en bedre kvalitet på økonomirapporteringen. Dette har også
rådmannen kommentert i årsberetningen. Vi viser likevel til det vi har sagt ovenfor om
budsjettkontroll og ser at rapporteringen både kunne vært mer presis og mer fullstendig.

Misligheter
Det er viktig at kommunen har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig møte
med kommunens ledelse, med fokus på etiske retningslinjer; saksbehandlingsregler,
antikorrupsjon, varsling mv. Vårt inntrykk er at kommunen har fokus pà å eliminere muligheter
for økonomiske misligheter. Det vises til rådmannens redegjørelse om tiltak i årsberetningen. Vi
har ikke fått innspill om eller avdekket misligheter i Lardal kommune i 2017.



26/18 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00079-1 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 : rapport til kontrollutvalget om Lardal kommune for 2017

,. ..
..

KOMMUNEREVISJON IKS 5

Særattestasjoner og rådgivning
Vi utfører årlig en del attestasjonsoppgaver og rådgivningstjenester for kommunen, såkalte
tilleggstjenester. Noen attestasjoner blir utført i henhold til lov og forskrift og andre i henhold til
krav fra eksterne tilskudds-givere. Felles for dem alle er at vi følger internasjonale standarder for
attestasjonsoppdrag. Her er noen av attestasjonene vi har utført i 2017:

• Krav om mva. kompensasjon -6. terminer
• Krav om refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
• Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede
• Krav om refusjon for utgifter til kommunalt rusarbeid

Vi yter også rådgivningstjenester til administrasjonen, både i form av større utredninger og
løpende enkeltspørsmål. Vi har blant annet gitt bistand til rådmannen i forhold til ulike
problemstillinger knyttet til fiberutbygging.

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av
regnskapsrevisjonen for 2017. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved avslutningen
av revisjonen for 2017, vil bli fulgt opp i forbindelse med revisjonen av Larvik kommune for 2018.

Vi mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette
fastsettes som Lardal kommunes årsregnskap for 2017.

Vi vil til slutt takke for et langt og godt samarbeid med kontrollutvalget, sekretariatet og politisk
og administrativt nivå i Lardal kommune og samtidig ønske lykke til videre i Larvik kommune!

Skien, 23.3.2018
Telemark kommunerevisjon lKS

oppdragsansvarlig/registrert revisor Birgitte Holmberg
oppdragsrevisor

kopi til: rådmannen i Larvik kommune
økonomisjefen i Larvik kommune
regnskapssjefen i Larvik kommune
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Arkivsak-dok. 18/00075-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 27/18 
LARVIK HAVN KF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 17.04.2018 behandlet særregnskapet for 2017 for Larvik 
havn KF. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 16.03.2018, samt revisors rapport om revisjonen av 
foretaket. 
 
Regnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 11 millioner.  
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet.  
 
Vedlegg:  
Årsregnskap og årsberetning 2017 for Larvik Havn KF 
Saksfremlegg med vedlegg og vedtaksprotokoll fra behandling i styret 13.02.2018 
Revisjonsberetning, datert 16.03.2018 
Revisors rapport om revisjonen av foretaket, datert 16.03.2018 

 
Saksframstilling: 
Særregnskapet for Larvik Havn KF for 2017 viser et driftsresultat på kr. 21,1 millioner 
og et årsresultat på kr.11 millioner.  Årsresultatet er foreslått avsatt til annen 
egenkapital. 
 
Driftsresultatet er ca. kr. 4,6 millioner høyere enn budsjett. 30 % av inntektsveksten 
knytter seg til prosjektet «Renere Sandefjordsfjord», det resterende skyldes 
containervekst, økt skrotsteineksport og høyere leieinntekter.  
 
Foretaket investerte for 10,5 millioner i 2017, og det største enkelttiltaket var 
prosjektet med ny jernbaneterminal på Sikatomta. 
 
Netto lånegjeld falt med kr. 10,6 millioner i regnskapsåret og utgjør totalt kr. 222,7 
millioner pr. 31.12.2017. 
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Soliditeten i selskapet er styrket fra 37,2 % i 2016 til 39,4 % i 2017. 
 
Regnskapet er revidert av Telemark Kommunerevisjon IKS og behandlet av styret i 
Larvik Havn KF 13.02.2018. 
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Note 2017 Budsjett Reg. budsjett 2016

DRIFTSINNTEKTER/-KOSTNADER
 

Driftsinntekter

Salgsinntekt 8 64 627 102 60 122 000 60 122 000 59 163 427

Annen driftsinntekt 50 741 0 0

Sum driftsinntekter 64 677 843 60 122 000 60 122 000 59 163 427

Driftskostnader

Varekostnad 9 2 404 517 3 192 000 3 192 000 2 586 580

Lønnskostnad 10 18 056 091 18 317 000 18 317 000 16 373 637

Avskrivning på varige driftsmidler 1 12 373 918 12 916 000 12 916 000 12 011 055

Annen driftskostnad 11 10 749 467 10 094 000 10 094 000 10 816 949

Sum driftskostnader 43 583 993 44 519 000 44 519 000 41 788 221

DRIFTSRESULTAT 21 093 850 15 603 000 15 603 000 17 375 206

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt 472 742 415 000 415 000 450 461

Sum finansinntekter 472 742 415 000 415 000 450 461

Finanskostnader

Annen rentekostnad 10 566 902 11 008 000 11 008 000 11 042 821

Annen finanskostnad -81 0 0 -123

Sum finanskostnader 10 566 821 11 008 000 11 008 000 11 042 698

NETTO FINANSPOSTER -10 094 079 -10 593 000 -10 593 000 -10 592 237

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 10 999 771 5 010 000 5 010 000 6 782 969

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 10 999 771 5 010 000 5 010 000 6 782 969

ÅRSRESULTAT 10 999 771 5 010 000 5 010 000 6 782 969

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital 10 999 771 5 010 000 5 010 000 6 782 969

SUM OVERF. OG DISPONERINGER 10 999 771 5 010 000 5 010 000 6 782 969

Resultatregnskap for Larvik Havn KF Organisasjonsnr. 942139241  

Larvik Havn KF

Resultatregnskap
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    Larvik Havn KF    

 Balanse pr. 31.12.2017 

 Note 31.12.2017 31.12.2016 

 

Balanse pr. 31.12.17 for Larvik Havn KF Organisasjonsnr. 942139241 

 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 
Varige driftsmidler 
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 326 260 494  326 301 950  
Maskiner og anlegg 1 28 840 919  30 770 787  
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 1 1 040 387  924 114  
Sum varige driftsmidler  356 141 800  357 996 851  

Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i aksjer og andeler  23 473  23 473  
Andre langsiktige fordringer 2 3 949 399  3 725 311  
Sum finansielle anleggsmidler  3 972 872  3 748 784  

SUM ANLEGGSMIDLER  360 114 672  361 745 635  

OMLØPSMIDLER 
Varer  152 289  138 322  
Fordringer 
Kundefordringer  5 819 644  6 861 477  
Andre kortsiktige fordringer  248 597  236 952  
Sum fordringer  6 068 241  7 098 429  

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 36 264 794  27 747 198  
SUM OMLØPSMIDLER  42 485 324  34 983 949  

SUM EIENDELER  402 599 996  396 729 584  
 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 4 158 483 640  147 483 869  
Sum opptjent egenkapital  158 483 640  147 483 869  

SUM EGENKAPITAL  158 483 640  147 483 869  

GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 
Avsetning for forpliktelser 
Pensjonsforpliktelser 5 1 734 778  1 176 709  
Sum avsetning for forpliktelser  1 734 778  1 176 709  

Annen langsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 6 222 711 628  233 278 700  
Sum annen langsiktig gjeld  222 711 628  233 278 700  

SUM LANGSIKTIG GJELD  224 446 406  234 455 409  

KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld 7 8 504 346  3 922 882  
Skyldig offentlige avgifter  -24 039  345 894  
Annen kortsiktig gjeld  11 189 643  10 521 530  
SUM KORTSIKTIG GJELD  19 669 950  14 790 306  
SUM GJELD  244 116 356  249 245 715  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  402 599 996  396 729 584  
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    Larvik Havn KF    

 Balanse pr. 31.12.2017 

 Note 31.12.2017 31.12.2016 

 

Balanse pr. 31.12.17 for Larvik Havn KF Organisasjonsnr. 942139241 

 

 
 
 
 
 
 

Larvik, 13. februar 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Tove Lisbeth Vasvik André Lysnes Kjetil Vold Knut Anvik 

Styreleder Nestleder   

    

    

Sven Marius Utklev 

Gjeruldsen-Halle 

Mari Pran Knut Hansejordet Liv Grinde 

    

    

Rune Aalvik Jan Fredrik Jonas 

Havnedirektør 

  

 

 
 
 
 
 
Larvik, 2. februar 2015 
 
 
 
     
 Per Hermann Aune Bente Seierstad Tove Lisbeth Vasvik Knut Anvik 
 Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem 
 
 
 
     
Sven M. Utklev Gjeruldsen-Halle Ingvild Nybø Holth Rune Aalvik Jan Fredrik Jonas 
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder 
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 Larvik Havn KF    

 Kontantstrømoppstilling 

 Note 2017 2016 

 

Kontantstrømoppstilling for Larvik Havn KF                                                            Organisasjonsnr. 942139241 

 

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 
Resultat før skattekostnad  10 999 771  6 782 969  
- Periodens betalte skatt  0  0  
+ Ordinære avskrivninger  12 373 918  12 011 055  
+/- Endring i varelager  -13 967  -9 147  
+/- Endring i kundefordringer  1 041 833  -1 783 702  
+/- Endring i leverandørgjeld  4 581 464  722 465  
+/- Endringer i pensjonsavsetninger  479 543  329 540  
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter  286 536  1 591 837  
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  29 749 098  19 645 018  

 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 
+ Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  0 0 
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  -10 518 867  -5 560 375  
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  -145 562  313 589  
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -10 664 429  -5 246 786  

 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
+ Innbetalinger ved opptak av nye lån  0 7 500 000  
- Utbetalinger ved nedbetaling av lån  -10 567 072  -13 782 722  
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -10 567 072  -6 282 722  

 

= Netto endring i kontanter mv  8 517 596  8 115 510  

+ Beholdning av kontanter 01.01.  27 747 198  19 631 688  
= Kontantbeholdning 31.12.  36 264 794  27 747 198  

 

Kontantbeholdning mv framkommer slik: 
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.  35 532 436  27 160 753  
+ Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12.  732 358  586 444  
= Beholdning av kontanter mv 31.12.  36 264 794  27 747 198  
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 Larvik Havn KF 

 Noter 2017 

 

Noter for Larvik Havn KF Organisasjonsnr. 942139241 

 

 
 
  
 

Regnskapsprinsipper 

 
Generell informasjon 
Larvik Havn KF (LHKF) er et kommunalt foretak eid av Larvik kommune. Foretakets aktiviteter omfatter i 
hovedsak salg av varer, tjenester og serviceoppdrag til skip som anløper Larvik Havn, utleie av lager, areal 
og tomter, samt drift av båt-/gjestehavner og fiskerihavner.  
LHKF er ikke skattepliktig for inntekt og formue i egen virksomhet. 
 
Om årsregnskapet 
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er 
avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet gir et rettvisende 
bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 
 
Prinsipper for inntektsføring 
Inntekter ved salg av varer og tjenester regnskapsføres til virkelig verdi, netto etter fradrag for 
merverdiavgift, rabatter og avslag. Salg av tjenester innregnes når tjenesten er utført. Salg av varer 
innregnes når levering av varen har funnet sted. Alt salg skjer i norske kroner (NOK). 
Kundefordringer føres opp i balansen uten avsetning til forventet tap. Eventuelle faktiske tap kostnadsføres 
direkte. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler består i hovedsak av kaianlegg, havnekraner, tomter og bygninger og utstyr/inventar. 
Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmiddelets 
bokførte verdi og avskrives sammen med dette. Reparasjons- og vedlikeholdskostnader blir løpende 
resultatført i den perioden kostnaden påløper. Anlegg under utførelse klassifiseres som anleggsmidler og 
oppføres til kost inntil utbygging er ferdigstilt. 
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader 
Foretaket har kollektiv (sikret) pensjonsordning. Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede 
pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes 
estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Pensjonsberegningen er utført av ekstern aktuar og bygger på 
aktuarmessige forutsetninger. 
 
Tilpasninger av regnskap og noteoppstillinger 
Budsjett-tall i oppstillinger, samt tilleggsspesifikasjon med investeringsoversikt, er tilpasninger av regnskap 
og notepresentasjon i henhold til eget regelverk for kommunale foretak som fører regnskap etter 
regnskapsloven. 
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 Larvik Havn KF 

 Noter 2017 

 

Noter for Larvik Havn KF Organisasjonsnr. 942139241 

 

 
 
 

Note 1 – Varige driftsmidler 

 Kaier, bygg Kraner Båter, biler, Sum 
 & tomter & maskiner utstyr/inventar 
 @ 

Ansk.kost pr. 1/1 427 820 969 61 415 429 3 225 708 492 462 105 
+ Tilgang 9 455 031 552 646 511 191 10 518 867 
- Avgang 0 0 281 845 281 845 
Ansk.kost pr. 31/12 437 275 999 61 968 074 3 455 054 502 699 127 
 
Akk. av/nedskr. pr 1/1 101 519 019 30 644 641 2 301 594 134 465 254 
+ Ord. avskrivninger 9 496 486 2 482 514 394 918 12 373 918 
- Tilb.f. avskrivning 0 0 281 845 281 845 
Akk. av/nedskr. 31/12 111 015 505 33 127 155 2 414 667 146 557 327 
 
Balansef. verdi 31/12 326 260 494 28 840 919 1 040 387 356 141 800 
 
Prosentsats ord. avskr. 2-20 5-25 10-50  

 
Anlegg under utførelse (prosjekter under oppførelse/ikke ferdigstilt) utgjør kr. 7.887.961 pr. 31.12.17. 
 
 

Note 2 – Langsiktige fordringer 

Fordringer med forfall senere enn 1 år etter balansedagen: I år I fjor 

Utlån til båtforeninger  3 224 658 3 079 096 
Depositum pensjonsavtale  719 741 641 215   
Andre langsiktige fordringer  5 000 5 000 

Totalt  3 949 399 3 725 311 

 
 

Note 3 – Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Skattetrekkinnskudd utgjør pr. 31.12. i år kr. 732 358 og utgjorde pr. 31.12. i fjor kr. 586 444. 

 

 

Note 4 – Egenkapital 

 Aksjekapital /  Annen Sum  
 selskapskapital egenkapital egenkapital   

Pr 1.1. 0 147 483 869 147 483 869 
Tilført fra årsresultat 0 10 999 771 10 999 771 

Pr 31.12. 0 158 483 640 158 483 640 
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 Larvik Havn KF 

 Noter 2017 

 

Noter for Larvik Havn KF Organisasjonsnr. 942139241 

 

 

 

Note 5 – Pensjonsforpliktelser 

Foretaket har tjenestepensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Foretakets forpliktelser 
omfatter ved årsslutt 16 aktive og 10 pensjonister. 

Økonomiske forutsetninger lagt til grunn for beregningene: 

  I år I fjor 

Antall personer omfattet av pensjonsordningen  26 26 
Diskonteringsrente  2,40 % 2,60 %  
Forventet avkastning på pensjonsmidler  4,10 % 3,60 % 
Forventet lønnsvekst  2,50 % 2,50 % 
Forventet G-regulering  2,25 % 2,25 % 
Forventet regulering av pensjoner   1,48 % 1,48 % 
 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  1 702 396 1 656 146 
Rentekostnad av forpliktelsen  958 137 933 466 
Avkastning på pensjonsmidler  -952 296 -823 188 
Administrasjonskostnad/rentegaranti  97 000 94 682 
Resultatført aktuarielt tap (gevinst)  405 226 398 715 
Periodisert arbeidsgiveravgift  254 538 262 416 
Resultatført planendring  0 0 

Årets pensjonskostnad  2 465 001 2 522 237 

 
Påløpte pensjonsforpliktelser pr 31.12  37 701 991 35 655 632 
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12  -28 557 430 -26 172 141 

Påløpte pensjonsforpliktelser pr 31.12 ekskl. aga  9 144 561 9 483 491 

Arbeidsgiveravgift  1 289 383 1 337 172 
Estimatavvik (ikke resultatført)  -8 699 166  -9 643 954 

Netto balanseført pensjonsforpliktelse pr 31.12.  1 734 778 1 176 709 

 
 

Note 6 – Gjeld til kredittinstitusjoner 

  I år I fjor 

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen 

 Konvertible lån  0 0 
 Obligasjonslån  0 0 
 Gjeld til kredittinstitusjoner  219 302 598 227 202 020 

 Totalt  219 302 598 227 202 020 

Garantiansvar, kausjoner mv  

 - sikret ved pant  0 0 
 - ikke sikret med pant   0 0 
 

All langsiktig gjeld er tatt opp med kommunal risiko og er ikke sikret ved pant eller liknende sikkerhet i 
eiendeler o.l. 

Andel rentesikret gjeld utgjør kr. 204.862.069 av samlet lånegjeld på kr. 222.711.628 pr. 31.12.17.  
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Noter for Larvik Havn KF Organisasjonsnr. 942139241 

 

 

 

Rentesikringen utløper som følger: Kr. 64.862.069 (2036), kr. 40.000.000 (2021) og kr. 100.000.000 
(2022). 

 
 

Note 7 – Gjeld til eierkommune og kommunale foretak 

Beløp som skyldes (leverandørgjeld):  I år I fjor 

Larvik kommune  0 230 102 
Larvik kulturhus Bølgen KF  0 0 

Totalt  0 230 102 

 
 

Note 8 – Salgsinntekter 

 I år Budsjett Reg. budsj. I fjor 
Anløpsavgift 2 837 270 2 670 000 2 670 000 2 903 049 
Kaivederlag 2 216 020 1 879 000 1 879 000 2 280 960 
Varevederlag 11 113 554 8 759 000 8 759 000 8 808 074 
Havnetjenester  14 108 876 12 684 000 12 684 000 11 661 545 
Utleievirksomhet 29 576 321 29 115 000 29 115 000 28 785 829 
Andre salgsinntekter 4 775 061 5 015 000 5 015 000 4 723 970 
Sum salgsinntekter 64 627 102 60 122 000 60 122 000 59 163 427 
 
herav segmentfordelt: 
Trafikkhavn 57 430 822  52 775 000 52 775 000 52 270 926 
Båthavnvirksomhet 7 196 280 7 347 000 7 347 000 6 892 501 
Sum fordelte salgsinntekter 64 627 102 60 122 000 60 122 000 59 163 427 

  
 

Note 9 – Varekost 

Kjøp av drivstoff for salg i gjestehavner utgjør kr. 2.387.992 av samlet varekost på kr. 2.404.517 pr. 
31.12.17. 

  
 

Note 10 – Lønnskostnad 

 I år Budsjett Reg. budsj. I fjor 
Lønninger 13 141 710 12 998 000 12 998 000 11 495 993 
Folketrygdavgift 2 118 633 1 998 000 1 998 000 1 939 019 
Pensjonskostnad (se note 5) 2 465 001 2 919 000 2 919 000 2 522 237 
Andre ytelser 330 747 402 000 402 000 416 388 
Sum lønnskostnader 18 056 091 18 317 000 18 317 000 16 373 637 
 

Ytelser til ledende personer og revisor: 

 Lønn Pensjons- Annen Sum 
  forpliktelse godtgjørelse 
Daglig leder 1 081 815 138 365 5 008 1 225 188 
Styremedlemmer 141 129 0 0 141 129 
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Foretaket har hatt 15,5 årsverk i regnskapsåret. 

 

Honorar til revisor består av: 

Revisjon 55 000 
Samlet honorar til revisor 55 000 

 
 

Note 11 – Annen driftskostnad 

 I år Budsjett Reg. budsj. I fjor 
Energi, vann og brensel, produksjon 775 557 723 000 723 000 648 987 
Kostnad lokaler 864 463 416 000 416 000 457 404 
Leie maskiner, inventar o.l 213 415 271 000 271 000 258 484 
Verktøy, inventar, driftsmateriale o.l 664 122  685 000 685 000 702 850 
Reparasjon og vedlikehold 3 970 996 3 475 000 3 475 000 4 219 137 
Fremmed tjeneste 1 625 689 1 702 000 1 702 000 1 852 228 
Kontorkostnad, trykksak o.l 116 967 142 000 142 000 85 957 
Telefon, porto o.l 184 365 233 000 233 000 189 183 
Kostnad transportmidler 229 802 263 000 263 000 225 749 
Reisekostnader og godtgjørelser 347 769 339 000 339 000 290 310 
Markedsføring, representasjon o.l 628 957 911 000 911 000 814 568 
Kontigent og gave  282 299 260 000 260 000 426 491 
Forsikringer, garantikostnader 367 376 365 000 365 000 352 471 
Annen kostnad 477 689 309 000 309 000 293 130 
Tap o.l 0 0 0 0 
Sum annen driftskostnad 10 749 467 10 094 000 10 094 000 10 816 949  
 
 
  
 

Tilleggspesifikasjon: Investeringsoversikt 
 
 
 I år Budsjett Reg. budsj. I fjor 
Investering, varige dr.midler 10 518 867 54 000 000 54 000 000 5 560 375 
Sum investeringer 10 518 867 54 000 000 54 000 000 5 560 375 
 
Bruk av kontantbeholdning* 10 518 867 5 400 000 5 400 000 1 160 947 
Fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0 
Fra eksterne tilskudd 0 18 600 000 18 600 000 0 
Fra nye låneopptak 0 30 000 000 30 000 000 4 399 428  
Sum finansiert 10 518 867 54 000 000 54 000 000 5 560 375 
  
*) Spesifikasjon - Finansiering fra kontantbeholdning: 
 
Investeringsmidler (KOSTRA: "Frie/bundne fonds"):   3 711 561 
Driftsbeholdning (KOSTRA: "Over drift"):  6 769 939 
Ubrukte lån (KOSTRA: "Tilgjengelige lånemidler"):  37 367 
Sum, bruk av kontantbeholdning  10 518 867 
 
Merknad: Prosjekter på ialt 39,6 mill. som ikke er igangsatt/ferdigstilt er videreført til budsjett 2018. 
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Arkivsak-dok. 16/00026-14 
Saksbehandler Knut Jørgen Heum 
 
Saksgang Møtedato 

Havnestyret 13.02.2018 
 
 
 

   
 
 

ÅRSREGNSKAP 2017 – LARVIK HAVN KF 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Årsregnskap for 2017 med forslag til styrets beretning godkjennes. 
 
Årsoverskuddet på kr. 10.999.771 avsettes til egenkapital (Annen egenkapital). 
 
Vedlegg:  

1. Årsregnskap 2017 for Larvik Havn KF 
2. Oversikt over prosjektkostnader 2017 
3. Nøkkeltall siste fem år 
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Saksframstilling: 
 
Sammendrag 
Totale driftsinntekter ble 64,7 millioner kroner i 2017, en vekst på 9 prosent fra året 
før. Dermed satte foretaket ny omsetningsrekord for syvende året på rad. EBITDA 
utgjorde 33,5 millioner, driftsresultat 21,1 millioner, ordinært resultat og årsresultat – 
begge 11 millioner. 
 
Det ble investert for 10,5 millioner i 2017, finansiert fra kontantbeholdning.  
 
Foretakets soliditet (egenkapitalandel) utgjør 39,4 prosent ved utgangen av 
regnskapsåret. 
 
Innledning 
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små 
foretak, med de tilpasninger som gjelder for kommunale foretak som fører regnskap 
etter regnskapsloven.  
 
I samråd med revisor, og forskrift om regnskapsavslutninger for kommunale foretak, 
styrebehandles årsregnskapet før revisjon. Dersom revisjonen ikke medfører 
vesentlige feil i det fremlagte regnskapet (som eventuelt blir rettet), behøver ikke 
havnestyret behandle det igjen. 
 
Årsregnskapet med noter og forslag til styrets beretning foreligger i eget dokument 
(se vedlegg 1). I tillegg er det vedlagt en separat oversikt over prosjektkostnader for 
2017 (vedlegg 2) og et sammendrag over utviklingen til Larvik Havn siste fem år 
(vedlegg 3).  
 
Nedenfor følger tilleggskommentarer til avlagt årsregnskap. 
 
Driftsinntekter 
Totale driftsinntekter ble 64,7 millioner i 2017, en økning på 9,3 prosent (5,5 
millioner) sammenlignet med 2016. Inntektene ble 4,6 millioner (7,6 prosent) høyere 
enn budsjettert.  
 
Rundt 30 prosent av omsetningsveksten mot 2016 er relatert til prosjektet «Renere 
Sandefjordsfjord», der grusmasser ble skipet ut over Larvik Havn til bruk for 
tildekning av forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden. Prosjektlastene startet i mai.  
 
Containerveksten (+22 %), økt skrotsteineksport og høyere leieinntekter står i 
hovedsak for resterende inntektsøkning i 2017.  
 
Driftskostnader 
Operasjonelle driftskostnader, dvs. summen av varekost, lønnskostnader og andre 
driftskostnader, økte med 5 prosent eller 1,5 millioner i 2017.  
 
Økningen for lønnskostnader fra 2016 (+10 %) må sees opp mot containerutviklingen 
– og bemanningsmessige konsekvenser av de økte kranaktivitetene. Effektivisert drift 
og nedgang i pensjonskostnader bidro likevel til budsjettbesparelse for de samlede 
lønnskostnadene til LHKF. 
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Avskrivningene økte med 3 prosent (0,4 millioner) fra 2016 som følge av utviklingen i 
foretakets varige driftsmidler. Forsinkede prosjekter ga 4 prosent budsjettbesparelse 
for avskrivningskostnadene (se eget avsnitt om prosjekter) 
 
Totale driftskostnader (inkl. avskrivninger) på 43,6 millioner ble 2,1 prosent lavere 
enn budsjettert.  
 
Prosjekter 
Det ble totalt investert for 10,5 millioner i 2017. Største enkelttiltak var prosjektet med 
ny jernbaneterminal på Sikatomta. 
 
Flere av prosjektene i 2017 har imidlertid blir forskjøvet til 2018. Totalt 39,6 millioner 
(av samlet investeringsbudsjett på 54 millioner) er videreført til budsjett 2018, derav 
30 millioner i låneopptak. 
 
Resultater 
EBITDA for 2017 ble 33,5 millioner, mot budsjettert 28,5 millioner og fjorår 29,4 
millioner.  
 
Driftsresultatet ble 21,1 millioner, mot budsjett 15,6 millioner og fjorår 17,4 millioner. 
  
Lavere lånegjeld, samt effekt av rentesikringer, bidro sammen til en nedgang i 
rentekostnader på en halv million kroner fra 2016. 
   
Etter netto finanskostnader på 10,1 millioner, ble Ordinært resultat og Årsresultatet 
11,0 millioner i 2017, mot budsjettert 5,0 millioner – og 6,8 millioner i 2016. 
 
Den positive resultatutviklingen i 2017, sammenlignet med budsjett og fjorår, kommer 
fra følgende hovedforhold: 
 

• På inntektssiden: 
o Omsetningsveksten i 2017, derav: 

▪ Nye prosjektlaster 
▪ Containerøkningen 

• På kostnad/finanssiden: 
o Lavere rente- og avskrivningskostnader enn opprinnelig budsjettert som 

følge av utsatt gjennomføring av investeringstiltak og nedgang i 
finanskostnader fra 2016 

o Budsjettbesparelse på driftssiden 
 
Diagram – Resultatforbedring mot budsjett: 
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Lønnsomhet og soliditet 
Netto lånegjeld har falt med 10,6 millioner gjennom regnskapsåret og utgjør 222,7 
millioner per 31.12.2017. 
 
Oversikt over lønnsomhet og soliditet i 2017 sammenlignet mot budsjett og fjorår:  
 
 2017 Budsjett 2016 

EBITDA-margin 51,7 % 47,4 % 49,7 % 

Resultatgrad 33,3 % 26,6 % 30,1 % 

Totalrentabilitet 5,4 % 3,8 % 4,5 % 

Soliditet pr. 31.12 39,4 % 35,6 % 37,2 % 

 
Årsregnskapet vil bli nærmere gjennomgått i møtet. 
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PROSJEKTREGNSKAP INVESTERINGSTILTAK (FRA INVESTERINGSBUDSJETT 2017)

Prosjekt Note Budsjett Akkumulert prosjektstatus

Nr. Tittel 2017 Kostnader Investert Sum Kontant- Sum Regnskap Budsjett- Totalt Totalt Budsj-

 (resultat) (balanse) beholdning "På bok" Lån 2017 (bokført) midler regnskap budsjett avvik

Prosjekter/tiltak fra tidligere år 1  

01 Rehab./forlengelse av Revkaia 0 1 382 603 1 382 603 1 382 603 0 0 1 382 603 980 285 0 2 362 888 0  

20 Anskaffelse av ny dataserver 0 11 960 11 960 11 960 0 0 11 960 97 156 100 000 109 116 100 000 9 %

22 Ny hall Revet  0 37 367 37 367 0 37 367 0 37 367 3 632 575 4 500 000 3 669 942 4 500 000 -18 %

327 Spunt Nedre Lågen 2 0 200 000 200 000 200 000 0 0 200 000 0 200 000 200 000 200 000 0 %

Sum, tidligere påbegynte/videreførte prosjekter 0 1 631 930 1 631 930 1 594 563 37 367 0 1 631 930 4 710 016 4 800 000 6 341 946 4 800 000 32 %

Nye prosjekter/nye tiltak i 2017 3

06 Flytting av trafo - Kalmarkran  650 000 0 1 124 661 1 124 661 1 124 661 0 0 1 124 661 1 124 661 650 000 73 %

07 Utbedring av containerareal  500 000 0 158 214 158 214 158 214 0 0 158 214 158 214 500 000 -68 %

08 Anskaffelse av ny kranstol/kabin  350 000 0 552 646 552 646 552 646 0 0 552 646 552 646 350 000 58 %

09 Målestasjon & gjerder Viken S 630 000 514 089 514 089 514 089 0 0 514 089 514 089 630 000 -18 %

11 Mudring Kanalkaia vest 4 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000 -100 %

12 Ny jernbaneterminal Sika-tomta 4 48 600 000 112 747 5 465 998 5 578 745 5 578 745 0 0 5 578 745 59 075 0 5 637 820 48 600 000 -88 %

17 Plan/reguleringsfond  750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000 -100 %

23 Port til havnelageret  50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 -100 %

24 Anskaffelse av oljelenser 270 000 0 273 219 273 219 273 219 0 0 273 219 273 219 270 000 1 %

46 Infrastrukturtiltak  950 000 476 494 196 302 672 795 672 795 0 0 672 795 672 795 950 000 -29 %

318 Rehabilitering kaifront Nevl.havn 4 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 -100 %

321 Molukker Helgeroa 150 000 0 223 475 223 475 223 475 0 0 223 475 223 475 150 000 49 %

323 Anskaffelse av flytebrygge Helgeroa 100 000 0 118 523 118 523 118 523 0 0 118 523 118 523 100 000 19 %

Diverse aktiverte kostnader 0 259 811 259 811 259 811 0 0 259 811 259 811 0

Sum, årets nye prosjekter 54 000 000 589 241 8 886 937 9 476 177 9 476 177 0 0 9 476 177 59 075 0 9 535 252 54 000 000 -82 %

SUM, PROSJEKTREGNSKAP/INVESTERINGER 589 241 10 518 867 11 108 108 11 070 740 37 367 0 11 108 108 4 769 091 4 800 000 15 877 199 58 800 000 -73 %

Noter

1. Prosjekter fra tidligere års investeringsbudsjett (tidligere bevilget/finansiert) som ikke var avsluttet pr. 31.12.16 (P20 & P22), samt et prosjekt som er budsjettert i øk.plan for 2018 (P1).

2. Prosjektet utføres i samarbeid med båtforeningen.

3. Årets prosjekttiltak fra investeringsbudsjett 2017, jf. spesifikasjon i "Budsjettdokument 2017-2020 Larvik Havn KF". Justert for omdisponering av midler (HST sak 33/17).

4. Prosjektet er videreført til budsjett 2018.

Banklån/lånemidler

Prosjektkostnad i 2017 Finansiert i 2017 Fra tidligere år
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2017 2016 2015 2014 2013

TRAFIKKUTVIKLING

Lastemengder (tonn) 2 384 975 1 915 754 2 116 753 1 848 923 1 722 897

Antall ferjepassasjerer 674 619 713 612 737 571 726 563 756 988

Frakt med ferje (12m ekvivalenter) 81 881 78 087 71 823 65 014 66 356

Containerenheter (TEU) 73 105 60 190 62 710 64 948 64 225

RESULTATER (x 1.000 kr.)

Omsetning 64 678 59 163 57 208 56 173 52 788

EBITDA 33 468 29 386 26 136 28 718 24 930

Driftsresultat / EBIT 21 094 17 375 14 245 17 804 15 119

Resultat før skatt 11 000 6 783 3 884 7 085 4 493

Årsresultat 11 000 6 783 3 884 7 085 4 493

LIKVIDITET (x 1.000 kr.)

Kontrantstrøm fra driften 29 749 19 645 11 742 21 662 10 385

Likvide midler per 31.12 36 265 27 747 19 632 27 944 46 977

ANSATTE

Lønnskostnader (x 1.000 kr.) 18 056 16 374 16 666 13 195 15 361

Antall årsverk 15,5 16 16 16 16

Sykefravær (%) 2,7 % 3,5 % 2,3 % 3,4 % 2,4 %

LØNNSOMHET (%)

EBITDA-margin 1 51,7 % 49,7 % 45,7 % 51,1 % 47,2 %

Resultatgrad 2 33,3 % 30,1 % 25,9 % 32,7 % 30,6 %

Totalrentabilitet 3 5,4 % 4,5 % 3,7 % 4,6 % 4,1 %

Egenkapitalandel 4 39,4 % 37,2 % 35,6 % 34,1 % 32,6 %

1: EBITDA/driftsinntekter*100% 
    EBITDA i forhold til omsetning. 
2: (Driftsresultat+finansinntekter)/driftsinntekter*100% 
    Andel omsetning til å forrente samlet bundet kapital. 

3: (Ord. resultat+finanskostn.)/gj.sn. totalkapital*100% 
    Samlet avkastning på eiendeler. 
4: Egenkapital/totalkapital*100% 
    Andel eiendeler finansiert med egenkapital.

Nøkkeltall

 36,3 MILL.
kont.beholdn.

pr. 31.12.2017 64,7 MILL.
i omsetning

2017  51,7 %
EBITDA-

margin 2017  39,4 %
solditet

pr. 31.12.2017

17 %

14 %

2 %

67 %

Fra skip og gods 2017  (16,5 mill.)

Anløpsavgift Kaivederlag
ISPS-gebyr Varevederlag

15 %

56 %

27 %

2 %

Fra tjenester m.v. 2017 (48,2 mill.)

Båthavner Øvrig eiendom/areal
Krantjenester Annet
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Arkivkode  
Saksbehandler Knut Jørgen Heum 
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Årsregnskap 2017 – Larvik Havn KF 
 

 
Havnestyret har behandlet saken i møte 13.02.2018 sak 6/18 
 
Møtebehandling 
 
Ingen merknader 
 
Votering 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
 
Årsregnskap for 2017 med forslag til styrets beretning godkjennes. 
 
Årsoverskuddet på kr. 10.999.771 avsettes til egenkapital (Annen egenkapital). 
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• TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tif.: 3591 7030
e-post post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Til komm u nestyret i Larvik Distriktskontor:
Postboks 83,3833 Be
Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/612/holb
Deres ref.:
Arkivkode: 809610

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Larvik Havn KF, som viser et årsresultat på kr 10 999 771.

Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling

for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av

viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et

rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Larvik Havn KF per 31. desember 2017, og av dets

resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med

regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap

og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag fot konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er

uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for Øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets

årsberetning, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

Telemark kom munerevisjon 1K5, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no
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særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den Øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Styret og daglig leders ansvarfor særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler,
tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for

kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig

for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av særregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foretakets evne til fortsatt drift og

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til

grunn for særregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som gir uttrykk for vår mening. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske

beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I

tillegg:
• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det

skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for

å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av

misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige

fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å
gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved

avleggelsen av særregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det

foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av

betydning om foretakets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer

vesentlig usikkerhet, kreves det at vii revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på

tilleggsopplysningene i særregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er

tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om særregnskapet og årsberetningen. Våre
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konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.

Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foretaket ikke fortsetter

driften.
• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av

revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold

av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av

betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som

ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med

særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon)>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Skien, 16.3.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

oppdragsansva rlig/registrert revisor
Birgitte Holmberg
oppd ragsrevisor

kopi til: kontrollutvalget i Larvik
Larvik Havn KF
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:359I 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Kontrollutvalget i Larvik kommune
v/Vestfold interkom munale kontrollutvalgssekretariat Distriktskontor:

Postboks 83,3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/613/holb

Deres ref.:
Arkivkode: $09100

Rapport om revisjon av særregnskapet for Larvik Havn KF for 2017

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revïsjon og kontroll til

kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av særregnskapet bedre enn

det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også utgangspunkt i dokumentet

«Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon», som tidligere er lagt fram for kontrollutvalget og

angir revisors fokusområder for 2017.

Revisjonsberetningen

Revisjonsberetningen er datert 16.3.2018 og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at vi ved

revisjon av særregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller

presiseringer i revisjonsberetningen.

Særregnskapet
Særregnskapet er vedtatt av havnestyret 13.2.2018 og inneholder alle pliktige oversikter og noter i

henhold til regnskapsloven, forskrift om særbudsjett og særregnskap og årsberetning for kommunale

foretak (foretaksforskriften) § 19.

Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysningerjf. foretaksforskriften § 8, forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og lov

om bokføring.

• Resultatregnskapet
Resultatregnskapet viser et driftsresultat på kr 21 093 850 og et årsresultat på

kr 10 999 771. Det positive årsresultatet har i hovedsak kommet som følge av høyere

salgsinntekter enn budsjettert. Vi viser til omtale av dette i årsberetningen og til havnestyrets

forslag til disponering av årsresultatet.

• Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om foretakets eiendeler, gjeld og egenkapital. Det er viktig at denne til

enhver tid viser mest mulig riktige verdier. Vi har kontrollert at administrasjonen har foretatt en

avstemming av balansepostene i henhold til bokføringslovens krav til dokumentasjon. Etter vår

mening foreligger det en meget god dokumentasjon av balansepostene.



27/18 Larvik havn KF - Årsregnskap og årsmelding 2017 - 18/00075-1 Larvik havn KF - Årsregnskap og årsmelding 2017 : rapport til kontrollutvalget Larvik Havn 2017

•R.

RU TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS 2

Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at beløpene i særregnskapet stemmer med
regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler som regnskapet viser.
Dersom utviklingen i regnskapet og aktiviteten gjennom året viser store avvik i forhold til vedtatt
budsjett, skal det ifølge foretaksforskriften § 4 foreslås nødvendige tiltak for å holde rammene eller
foretas nødvendige endringer i budsjettet.

Det fremkommer av årets investeringsoversikt (tilleggspesifikasjonen til notene) at det er stort avvik
mellom regnskapet og budsjettet. Dette er også omtalt i årsberetningen. Som sagt ovenfor, så skal det
foretas endringer i særbudsjettet når dette må anses påkrevd, jf. § 4. Etter vår vurdering burde det
derfor vært foretatt endringer i investeringsbudsjettet i løpet av året.

Årsberetningen
Årsberetningen er vedtatt av havnestyret 13.2.2018. Vi har kontrollert at regnskapstallene er
konsistente med særregnskapet og at den inneholder pliktige opplysninger i henhold til kommuneloven

§ 48 nr. 5 og foretaksforskriften § 19. Årsberetningen gir etter vår mening en god beskrivelse av den
økonomiske situasjonen i Larvik Havn KF og inneholder i hovedsak alle pliktige opplysninger for øvrig.

Foretakets Økonomiske internkontroll
Den økonomiske internkontrollen har betydning for foretakets økonomistyring. Mangler ved
internkontrollen vil kunne medtøre risiko for feil i særregnskapet og økt risiko for økonomiske
misligheter. Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at foretaket har ordnet den
økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det avdekkes
feil og mangler, skal revisor rapportere dette til kontrollutvalget. Vi har ikke avdekket vesentlige
mangler i 2017.

Misligheter
Det er viktig at foretaket har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig møte med
daglig ledelse om dette temaet. Vårt inntrykk er at foretaket har fokus på å eliminere muligheter for
økonomiske misligheter. Vi har ikke fått innspill om eller avdekket misligheter i foretaket i 2017.

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av
regnskapsrevisjonen for 2017. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved avslutningen av
revisjonen for 2017, vil bli fulgt opp i 2018.

Vi mener at særregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette
fastsettes som Larvik Havn KF sitt særregnskap for 2017.

Skien, 16.3.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

oppdrags svarlig/registrert revisor Birgitte Holmberg
o ppdragsrevisor

kopi: Larvik Havn KF
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SAK 28/18 
BØLGEN KULTURHUS KF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 17.04.2018 behandlet årsregnskapet for 2017 for Larvik 
kulturhus Bølgen KF.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen, 
revisjonsberetningen datert 16.03.2018 og revisors rapport om revisjonen av 
foretaket.  
 
Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat på kr. 456.000, og regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 601.000.  
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet.  
 
Vedlegg:  
Årsregnskap med årsberetning for Bølgen kulturhus KF 2017 
Protokoll fra styremøte 12.03.2018 
Revisjonsberetning, datert 16.03.2018 
Revisors rapport om revisjonen av foretaket, datert 16.03.2018 

 
Saksframstilling: 
 
Særregnskapet for Larvik kulturhus Bølgen KF for 2017 er gjort opp med et netto 
driftsresultat på kr. 456.000 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr 601.000. Netto 
driftsresultat er svakere sammenlignet med 2016. Mindreforbruket er foreslått avsatt 
til Bølgens disposisjonsfond.  
 
Regnskapet er revidert av Telemark kommunerevisjon IKS og behandlet av styret i 
møte 12.03.2018. Det gjøres oppmerksom på at protokollen fra styremøtet 
12.03.2018 blir fremlagt til godkjenning i styremøtet 16.04.2018.  
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STYRETS BERETNING 2017 
 
 
FAKTA/HISTORIKK 
Larvik Kulturhus Bølgen KF ble offisielt åpnet 10.oktober 2009.  
Larvik kommune eide pr 31.12.2010 kulturhusbygget, men Larvik Kulturhus Bølgen KF 
overtok bygget 1.3.2011.  
Foretaket ledes av et styre som velges av kommunestyret, og ett medlem som velges av og 
blant de ansatte. Tidligere var dette 8 representanter, men ved sammenslåing av 
kommunene Larvik og Lardal ble det vedtatt at styret skulle ha 9 medlemmer. 
Pr. 31.12.2017: 
        Personlig vara: 
Styreleder  Morten Stene Lysnes   Tore Hansen 
Nestleder  Ingjerd Beate Nyhus Larsen  Kari K. Kristoffersen 
Styremedlem  Inger Johansen   Jon Kåre Brekke 
Styremedlem  Christian Berg   Arve Karlsen 
Styremedlem  Tore Dvergastein   Erik Larsen 
Styremedlem  Hugo Skau Carlsen   Egil Lærum 
Styremedlem  Pernille Renate Holmene  Trine Ørbæk 
Styremedlem   Magdalena Lindtvedt   Terry Gabo 
Ansattrepresentant Kjetil Viker    Dagfinn Apelland 
 
Styret har i 2017 hatt 8 styremøter der det er blitt behandlet 7 innmeldte saker i tillegg til 
orienteringssaker og eventuelt/referatsaker.  
 
VISJON                                                                                                     
Et ledende kulturhus.  
For alle- for den enkelte. 
Bølgens programtilbud og virksomhet lever opp til ambisjonene om å: 
                                 BEGEISTRE – BEVEGE – BERIKE 
MÅL 
Bølgen skal være en arena av høy kvalitet for nasjonale og internasjonale kulturuttrykk samt 
for lokalt kulturliv. Huset skal også invitere til kulturelle og sosiale møter for et bredt 
publikum. Bølgen skal i tillegg tilby gode fasiliteter for eventer og konferanser. 
 
Nettverk og samarbeid 
Bølgen skal være en naturlig samarbeidspartner for lokale og regionale arrangører. Gjennom 
samarbeid vil Bølgen bidra til at andre lykkes og til å lykkes selv.  
 
Kulturhuset Bølgen vil takke en rekke gode samarbeidspartnere for arrangementssamarbeid 
og verdifulle bidrag til aktivitetene i 2017. Vi nevner spesielt Riksteateret, Teater Ibsen, 
Studio Nille, Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommunes kulturavdeling og kulturskole. 
Vi vil også takke våre mange frivillige som bidrar i avviklingen av arrangementene. 
Det er opparbeidet gode relasjoner med andre kulturhus, og samarbeidet med disse har gjort 
at vi har kunnet huse internasjonale artister som vi ellers ikke ville hatt mulighet til å booke.  
Styret takker våre sponsorer for godt samarbeid i 2017. Uten disse ville vi ikke hatt mulighet 
til å ha et så rikholdig program.  Styret takker samtidig alle ansatte for godt utført arbeid. 
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Arbeidsmiljø, ytre miljø og likestilling 
Det interne arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende.  
Registrert sykefravær i 2017 var 100 dager, av dette var 57 dager med legemelding. 
Fraværsprosent, registrert fravær i 2017, var 2,62 %. Nasjonalt var sykefraværet 5,4 % i 
3.kvartal 2017, og Vestfold hadde et sykefravær på 5,6 % i samme periode(SSB).  
Til sammenligning var antall sykemeldinger på Bølgen i 2016 182 dager.  
Det ble i 2017 rapportert om en personskade med klem av håndledd.  
Foretaket hadde i 2017 ingen større skader eller ulykker på noe av sitt materiell. 
Foretaket driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. 
Foretaket har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling 
grunnet kjønn. Styret har 44 % kvinner og 56 % menn (med vara representanter: 33 % 
kvinner og 67 % menn), og prosentvis fordeling av alle ansatte er 48 % menn og 52 % 
kvinner.  
 
Økonomi 
Totale inntekter i 2017 er kr. 35 mill. 
Av dette er 27 mill. kr. fra kinodrift, kiosk, arrangementer og utleie av saler og utstyr. Årets 
renteinntekter er 70 tusen og 8 mill. kr. er overføringer og refusjoner.  
Driftsregnskapet for 2017 viser en merinntekt på 600 tusen.   
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsoppgjør med tilhørende noter et rettvisende 
bilde av driften og stillingen til foretaket ved årsskiftet. 
Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.  
 

Omsetning 
     Område 2013 2014 2015 2016 2017 

Kino 9 839 998 8 925 373 10 432 744 11 185 917 9 807 830 
Kiosk 4 345 376 3 898 056 4 465 039 4 756 550 4 427 162 
Arrangement 4 480 416 5 866 282 5 246 049 4 462 838 7 057 395 
Konferanse 637 300 738 217 795 853 636 030 1 470 663 
Galleri 148 527 100 890 94 700 102 160 117 493 
Restaurant 287 266 437 266 497 230 513 568 761 171 
Marked 197 586 31 209 628 978 443 804 420 068 
 Viderefakturert konferansemat og billettinntekter til eksterne arrangører er dratt ut av omsetningen 
 

Endring i omsetning pr. år 
Område 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Kino -9 % 17 % 7 % -12 % 
Kiosk -10 % 15 % 7 % -7 % 
Arrangement 31 % -11 % -15 % 58 % 
Konferanse 16 % 8 % -20 % 131 % 
Galleri -32 % -6 % 8 % 15 % 
Restaurant 52 % 14 % 3 % 48 % 
Marked -84 % 1915 % -29 % -5 % 
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Registrert sykefravær i 2017 var 100 dager, av dette var 57 dager med legemelding. 
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Overføring 
     Område 2013 2014 2015 2016 2017 

Overføring fra Larvik kommune 3 542 596 4 367 302 5 100 749 5 821 910 5 955 904 
Overføring fra sponsorer 877 500 887 500 665 625 677 000 692 500 
Andre overføringer 180 000 107 850 267 150 190 000 261 500 

 
 

Endring i overføring pr. år 
Område 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Overføring fra Larvik kommune 23 % 17 % 14 % 2 % 
Overføring fra sponsorer 1 % -25 % 2 % 2 % 
Andre overføringer -40 % 148 % -29 % 38 % 
 
 
 
Investeringer og vedlikehold 
Investeringer og vedlikehold er i gjort i henhold strategiplanen 2017-2020.  
I 2017 ble det opprettet fire investeringsprosjekter: Lydutstyr, lysutstyr, universell utforming 
og digitale flater. Pga. kapasitet ble deler av prosjektet universell utforming og hele 
prosjektet digitale flater utsatt og bes gjenbevilget i 2018.  Finansiering av prosjektene har 
vært gjennom investeringsmidler fra Larvik kommune: 
 
Sum investeringer 2017:  1 269 tusen 
Overført fra Larvik kommune:  1.490 tusen 
 
Beløp til gjenbevilgning:             221 tusen 
 
 
Utsiktene framover    
Styret har utarbeidet og vedtatt strategiplaner for drift og bygningsforvaltning av Bølgen 
fram til 2021.  
Et hovedfokus blir å sikre økonomiske rammebetingelser som kan holde oppe, og forsterke, 
det aktivitetsnivå og programtilbud som i dag gjør Bølgen til en suksess.  
 
I årene fremover vil det være et fokus på kinoen og oppgradering av kinosalene. Den 
teknologiske utviklingen er viktig å henge med på hvis Bølgen skal være en moderne kino 
som fortsatt er attraktiv. Den største kinosalen skal i løpet av 2018 gjøre investeringer som 
gir en ny opplevelse for kinopublikummet ved at det installeres laserprosjektor og Dolby 
Atmos (3D-lyd).  
I tillegg vil det i 2018 bli investert i lysutstyr til storsalen, og prosjektene universell utforming 
og digitale flater blir tatt opp som gjenbevilgningssaker.   
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og digitale flater. Pga. kapasitet ble deler av prosjektet universell utforming og hele 
prosjektet digitale flater utsatt og bes gjenbevilget i 2018.  Finansiering av prosjektene har 
vært gjennom investeringsmidler fra Larvik kommune: 
 
Sum investeringer 2017:  1 269 tusen 
Overført fra Larvik kommune:  1.490 tusen 
 
Beløp til gjenbevilgning:             221 tusen 
 
 
Utsiktene framover    
Styret har utarbeidet og vedtatt strategiplaner for drift og bygningsforvaltning av Bølgen 
fram til 2021.  
Et hovedfokus blir å sikre økonomiske rammebetingelser som kan holde oppe, og forsterke, 
det aktivitetsnivå og programtilbud som i dag gjør Bølgen til en suksess.  
 
I årene fremover vil det være et fokus på kinoen og oppgradering av kinosalene. Den 
teknologiske utviklingen er viktig å henge med på hvis Bølgen skal være en moderne kino 
som fortsatt er attraktiv. Den største kinosalen skal i løpet av 2018 gjøre investeringer som 
gir en ny opplevelse for kinopublikummet ved at det installeres laserprosjektor og Dolby 
Atmos (3D-lyd).  
I tillegg vil det i 2018 bli investert i lysutstyr til storsalen, og prosjektene universell utforming 
og digitale flater blir tatt opp som gjenbevilgningssaker.   
 
 

 

 

Side 4 
 

ARRANGEMENTSÅRET 2017 
 
 
Besøkstall  
I 2017 hadde kinoen 95.670 besøkende og 43.016 (uten galleri) har deltatt på andre 
kulturarrangementer. Besøkstallet viser en nedgang for kinoen, men en oppgang for øvrige 
arrangementer fra 2017.  
 

Antall besøkende 
     Område 2013 2014 2015 2016 2017 

Kino 101 986 94 746 105 078 110 381 95 670 
Arrangement   37 000 42 500   39 000   36 586 43 016 
Konferanse         13 112 12 766 
Galleri           5 298 13 747 
 Det har ikke vært gjort ordentlige tellinger på konferanse og Galleri før i 2016 
 

Endring i antall besøkende pr. år 
Område 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Kino -7 % 11 % 5 % -13 % 
Arrangement 15 % -8 % -6 % 18 % 
Konferanse       -3 % 
Galleri       159 % 
 
 
 
Kulturarrangementer 
Bølgen har fortsatt sin utvikling som en viktig kulturarena i regionen. I løpet av 2017 ble det 
arrangert 217 kulturarrangementer hvorav ca. 50 arrangementer har hatt barn og ungdom 
som målgruppe. Et stort lokalt engasjement har resultert i at det lokale kulturlivet står for 
mer enn halvparten av arrangementsdagene i Bølgen.  
 

Antall arrangement 
     Område 2013 2014 2015 2016 2017 

Arrangement 169 205 186 207 217 
 
Vi kan se tilbake på et svært omfattende og variert kulturprogram med en rekke fullsatte hus 
og store publikumssuksesser med både lokale og nasjonale aktører. 
 
Gratis foajekonserter annenhver lørdag har vært et tilbud publikum har satt pris på. 
Barnebølgen er en konsertserie for barn som er veldig populært. Kvaliteten er høy og 
billettprisen er lav.  
 
Bølgen er med i ulike nettverk sammen med flere andre kulturhus i landet som gjør at vi kan 
ta inn større internasjonale ensembler innen bl.a. dans og nysirkus. I april fikk vi besøk av 
nysirkusforestillingen Cirkus Cirkör – Limits, som hadde fulle hus med forestillinger for både 
AKS og DKS, samt en åpen kveldsforestilling. Samarbeidet med Drammens Scener, Nøtterøy 
kulturhus og Ibsenhuset gjør at vi kan utarbeide en kortere turnerute i Buskerud og Vestfold 
og dermed får booket inn artister vi ikke hadde fått til alene.  
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I tillegg til enkeltstående forestillinger ble det i 2017 arrangert tre festivaler på Bølgen, 
Larvik Gitarfestival, Spetakkelfestivalen og Larvik poesifestival.  
 
Bølgen mottok i 2017 i statelig tilskudd til konsertseriene Barnebølgen og Nye Bølger, samt 
forestillingene Dancer, Teatro Delusio og Viruset.  
 
Kino 
Kinoforestillingene har hatt 95.670 besøkende i 2017 mot 110.381 i 2016.  
Bølgen hadde en nedgang i besøket på -13,3 % i 2017 i forhold til året før og 
billettomsetningen gikk ned med 10,5 %. Det var 3.372 forestillinger i 2017 og snittprisen pr. 
billett var 94,35 (Netto).  
Da 2016 var et veldig godt norsk kinoår med norske filmer som de tre best besøkte, var 
2017 et betydelig dårligere norsk kinoår, noe som også slår ut negativt på årsbesøket så 
lenge vi heller ikke hadde noen store suksesser fra Hollywood. 
Kiosken har gode rutiner og yter god service, men en test via «Ukjent Kunde» viste at det er 
et utviklingspotensial i forhold til kampanjer. Ny og betydelig raskere billettskriver ble kjøpt 
på slutten av året. 
I 2017 fortsatte Bølgen Kino med Seniorkino og Babykino hver onsdag i sesongen. 
Torsdagsfilmen og helgematinè ble også et fast innslag, i tillegg til et nytt prosjekt, «Film 
med forsnakk», som har gitt Bølgen mye oppmerksomhet i bransjen.  
 
10 på topp(Besøk/Brutto innt): 
1. Grusomme Meg 3    3.945  Kr.357.160 
2. Star Wars: The Last Jedi   3.523  Kr.405.540 
3. Askeladden – I Dovregubbens Hall  3.403  Kr.343.510 
4. Vaiana      3.205  Kr.284.430 
5. Skjønnheten og Udyret   2.855  Kr.305.990 
6. Fast & Furious 8    2.760  Kr.333.090 
7. The Boss Baby    2.742  Kr.259.510 
8. Pirates of the Caribbean   2.741  Kr.305.100 
9. Fifty Shades Darker    2.382  Kr.291.550 
10. Den 12.mann     2.291  Kr.280.190 
 
 
Galleri 
Samarbeidet med Larvik Kunstforening har fungert godt. Kunstforeningen har disponert 
galleriet fra september til april, og Bølgen har leid det ut til andre kunstnere fra mai til 
august.  
 
I mai presenterte Bølgen utstilling med Håkon Bleken og Sverre Bjertnes, i juni og jul 
presenterte Bølgen og Galleri Sand først utstilling med Vebjørn Sand med nærmere 10.000 
besøkende og deretter Marianne Aulie. I august presenterte Bølgen utstilling med Bjarne 
Melgaard. 
 
Bølgen fikk særdeles gode tilbakemeldinger fra besøkende og kunstnere for 
sommerutstillingene og hadde besøkende fra langt utenfor Vestfoldregionen. Utstillingene 
fikk også mye publisitet i Østlandsposten. 
 
 
Kurs og konferanse 
2017 var et godt år for kurs og konferansemarkedet. Tross nedgang i besøkstall har 
omsetning økt markant. Bakgrunnen for dette er økt grad av utleie av større saler som har 
en høyere innleiepris, økning i konferansepakker og økning i bespisning. 
 
Vi opplever at kundene er fornøyd med salene og de tekniske fasilitetene og ser at flere 
kunder leier seg inn på nytt. I tillegg til at vi har oppsøkende salgsvirksomhet med fokus på  
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Økonomisk oversikt - Drift Bølgen - Årsregnskap 2018

Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2017
Regulert budsjett 

2017
Opprinnelig 

budsjett 2017 Regnskap 2016
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger 0 0 0 0
Andre salgs- og leieinntekter 10A -26 894 -24 881 -30 138 -30 982
Overføringer med krav til motytelse 10A -1 079 -720 -650 -875
Rammetilskudd 0 0 0 0
Andre statlige overføringer 11C -262 -300 -300 -160
Andre overføringer 11D -6 648 -6 526 -6 526 -6 529
Inntekts- og formuesskatt 0 0 0 0
Eiendomsskatt 0 0 0 0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter -34 883 -32 427 -37 614 -38 546

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 10A 10 298 10 190 10 010 9 307
Sosiale utgifter 10A 2 505 2 669 2 669 2 451
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 10A 20 117 18 353 23 790 24 906
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 493 520 520 472
Overføringer 10A 912 720 650 687
Avskrivninger 12 7 506 7 506 0 7 325
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum driftsutgifter 41 830 39 958 37 639 45 148

Brutto driftsresultat 6 948 7 531 25 6 602

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -72 -80 -80 -115
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter -72 -80 -80 -115

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 15 10 10 14
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Avdrag på lån 11B 160 190 45 35
Utlån 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 175 200 55 49

Resultat eksterne finanstransaksjoner 103 120 -25 -65

Motpost avskrivninger 12 -7 506 -7 506 0 -7 325
Netto driftsresultat -456 145 0 -788

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 13A -169 -169 0 -159
Bruk av disposisjonsfond 6A -169 -169 0 0
Bruk av bundne fond 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger -337 -337 0 -159

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 6B 24 24 0 230
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 6A 169 169 0 549
Avsatt til bundne driftsfond 0 0 0 0
Sum avsetninger 193 193 0 779

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 13A -601 0 0 -169
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Økonomisk oversikt - Investering Bølgen - Årsregnskap 2018

Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2017
Regulert budsjett 

2017
Opprinnelig 

budsjett 2017 Regnskap 2016
INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 0
Andre salgsinntekter 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift -90 0 0 -44
Statlige overføringer 0 0 0 0
Andre overføringer 11A -1 490 -1 490 0 -1 375
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0
Sum inntekter -1 580 -1 490 0 -1 419

UTGIFTER
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 11A 1 269 1 490 0 1 751
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0 0 0 0
Overføringer 90 0 0 44
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 1 359 1 490 0 1 795

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån 0 0 0 0
Utlån 0 0 0 0
Kjøp av aksjer og andeler 11B 11 11 0 14
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 6B 24 24 0 35
Avsatt til bundne investeringsfondfond 0 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 35 35 0 49

Finansieringsbehov -186 35 0 425

FINANSIERING
Bruk av lån 0 0 0 -195
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0
Overført fra driftsregnskapet 11B -24 -24 0 -230
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 6A -11 -11 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0
Sum finansiering -35 -35 0 -425

Udekket / Udisponert 13C -221 0 0 0
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Balanseregnskapet Bølgen - Årsregnskap 2017
Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2017 Regnskap 2016
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg 12 193 370 197 635
Utstyr, maskiner og transportmidler 12 12 273 14 156
Utlån 0 0
Aksjer og andeler 5 46 35
Pensjonsmidler 2 4 681 3 809
Sum anleggsmidler 210 371 215 635

OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer 53 1 088
Premieavvik 0 0
Aksjer og andeler 0 0
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 7 751 6 742
Sum omløpsmidler 7 804 7 830

Sum eiendeler 218 175 223 466

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Disposisjonsfond 6A -538 -549
Bundne driftsfond 6B 0 0
Ubundne investeringsfond 13A -59 -35
Bundne investeringsfond 0 0
Regnskapsmessig mindreforbruk 13A -601 -169
Regnskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert i investeringsregnskapet 0 0
Udekket i investeringsregnskapet 13C -221 0
Likviditetsreserve 0 0
Kapitalkonto 7 -204 510 -210 452
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0
Sum egenkapital -205 928 -211 205

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser 2 -5 862 -5 023
Ihendehaverobligasjonslån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Andre lån 0 -160
Sum langsiktig gjeld -5 862 -5 183

KORTSIKTIG GJELD
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld -4 852 -5 549
Premieavvik 2 -1 534 -1 528
Sum kortsiktig gjeld -6 386 -7 077

Sum egenkapital og gjeld -218 175 -223 466

Ubrukte lånemidler 0 0
Andre memoriakonti 0 0
Motkonto for memoriakontiene 0 0
Sum memoriakonti 0 0
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Regnskapsprinsipper  
 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til kommuneloven, forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk. 
 
Regnskapsprinsipper. 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler 
bare i balanseregnskapet gjøres ikke. 
Alle utgifter og inntekter er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 
finansieringstransaksjoner. 
Alle kjente utgifter og inntekter i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke.  
Investeringer i investeringsregnskapet blir ført netto, dvs. eksklusiv mva, dersom 
virksomheten ligger innenfor avgiftsområdet.  
Investeringen utenom avgiftsområdet blir ført brutto, dvs. inklusiv mva. Mva-kompensasjon 
på investeringene bokføres som inntekter i driftsregnskapet. 
I den grad enkelte inntekter og utgifter ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for 
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. 
 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler. 
I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifisert som anleggsmidler. 
Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er 
omløpsmidler. 
Anleggsmidler som varige driftsmidler er fast eiendom, bygninger, anlegg inventar, utstyr, 
transportmidler, maskiner m.v. Et varig driftsmiddel må ha en anskaffelseskost på minimum 
kr. 100.000,- og en økonomisk levetid på minst 3 år. 
 
Foretaket følger KRS nr. 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til 
anleggsmidler. 
Vedlikehold som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets standard utgiftsføres i 
driftsregnskapet. 
Påkostninger som øker standarden på anleggsmiddelet føres i investeringsregnskapet og 
aktiveres i balansen. En påkostning må i tillegg være på minimum kr.100.000,- før den kan 
føres i investeringsregnskapet.   
 
Vurderingsregler. 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 
Avskrivningen starter året etter anskaffelsen. Avskrivningene er i tråd med § 8 i forskift om 
årsregnskap og årsberetning. 
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NOTE NR.1:   Endring i arbeidskapital
Bølgen - Årsregnskap 2017

Endring av arbeidskapital basert på bevilgningsregnskapet
Tall i 1000 kroner Regnskap 2017 Regnskap 2016
ANSKAFFELSE AV MIDLER
Inntekter driftsdel -34 883 -38 528
Inntekter investeringsdel -1 580 -1 419
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel -72 -115
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel 0 -195
Sum anskaffelse av midler -36 534 -40 257

ANVENDELSE AV MIDLER
Utgifter driftsdel 34 324 37 823
Utgifter investeringsdel 1 359 1 795
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel 175 49
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel 11 14
Sum anvendelse av midler 35 869 39 681

Anskaffelse - anvendelse av midler -665 -576
Endring i ubrukte lånemidler 0 0
Endring i arbeidskapital -665 -576

Endring av arbeidskapital basert på balanseregnskapet

OMLØPSMIDLER
Endring premieavvik 0 -3
Endring kortsiktige fordringer -220 842
Endring aksjer og andeler 0 0
Endring obligasjoner og sertifikater 0 0
Endring betalingsmidler 1 009 1 684
Sum endring omløpsmidler 788 2 523

KORTSIKTIG GJELD
Endring premieavvik -6 -225
Endring kortsiktig gjeld -386 472
Sum endring kortsiktig gjeld -391 247

Endring i arbeidskapital 397 2 770
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NOTE NR: 2 Pensjon 
 
Pensjonsordningen. 
Larvik Kulturhus Bølgen KF har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse 
(KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. 
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon 
og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med 
folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. 
 
For AFP 62-64 og AFP 65-66 har foretaket valgt å ikke ha utjevning. Det innebærer at 
kulturhuset må betale ekstra for hver AFP-pensjonist. 
 
Pensjonskostnad.   
 
PENSJONSKOSTNAD 2 017 2 016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 220 795 1 221 402
+ Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelse 219 849 187 428
= Brutto pensjonskostnad 1 440 644 1 408 830
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -179 354 -147 935
= Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 1 261 290 1 260 895
+ Sum amortisert premieavvik -223 767 -170 782
+ Administrasjonskostnad 52 226 49 588
= Samlet pensjonskostnad (inkl.adm.) 1 089 749 1 139 701  
 
 
 
Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader 
av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidler.   
Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør 
samlet pensjonskostnad. Hvert enkelt års premieavvik amortiseres med motsatt fortegn. 
 
Premieavvik. 
 
Larvik Kulturhus Bølgen KF har valgt 15 års amortiseringstid. 
 
PREMIEAVVIK 2017 2016 
Innbetalt premie/tilskudd ( eksl.adm) 1 032 581 889 998 
=- Netto pensjonskostnad( eksl. Adm) -1 261 290 -1 260 895 
= Årets premieavvik -228 709 -370 897 
Arbeidsgiveravgift av premieavviket -32 248 -52 296 
 
 
 Amortiseringen av premieavvik er 7 år. 
 
Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal premieavviket 
inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Nettovirkningen blir 
dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig 
pensjonskostnaden. 
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AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK 2017
Akkumulert premieavvik 31.12.2016 -1 339 469
+ Årets premieavvik -228 709
- Sum amortisert premieavvik 223 767
= Akkumulert premieavvik 31.12.2017 -1 344 411
AGA av amortisert premieavvik -189 562   
 
 
 
PENSJONSFORPLIKTELSE 31.12.2017 31.12.2016
Brutto påløpte pensjonsforpliktelse 5 716 065 4 873 128
- Pensjonsmidler -4 681 291 -3 808 909
= Netto pensjonsforpliktelse 1 034 774 1 064 219
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 145 903 150 055

 
 
 
SPESIFIKASJON AV BRUTTO 2017
PENSJONSFORPLIKTELSE UB-ESTIMAT
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1. - Estimat i fjor 4 873 128
+ Årets opptjening 1 220 795
Rentekostnad 219 849
- Utbetalinger 0
+ Amortisering estimatavvik - forpliktelse -597 707
= Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12.- estimat 5 716 065
 
 
 
SPESIFIKASJON AV BRUTTO 2017
PENSJONSMIDLER UB-ESTIMAT
Brutto pensjonsmidler IB 1.1. - Estimat i fjor 3 808 909
+ Innbetalt premie/tilskudd (inkl.adm.) 1 084 807
- Administrasjonskostnader -52 226
- Utbetalinger 0
+ Forventet avkastning 179 354
- Amortisert estimatavvik - pensjonsmidler -339 553
= Brutto pensjonsmidler UB 31.12.-estimat 4 681 291
- Gjenstående amortisering - pensjonsmidler 0
= Brutto pensjonsmidler UB 21.12.-estimat 4 681 291  
 
 
Økonomiske forutsetninger 2017 2016 
Årlig avkastning ( i %) 4,50 4,60 
Diskonteringsrente ( risikofri rente i %) 4,00 4,00 
Årlig lønnsvekst (i %) 2,97 2,97 
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i%) 2,97 2,97 
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NOTE NR.3: Garantiansvar. 
 
Foretaket har ingen garantiansvar. 
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NOTE NR. 4: Fordringer og gjeld mellom Larvik kulturhus Bølgen og 

 Larvik kommune 
 Larvik havn  

 
 
 
 
Firma Fordring Gjeld Netto
Larvik kommune -93 656 90 156 -3 500
Larvik havn 0 0 0
SUM -93 656 90 156 -3 500
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NOTE NR. 5:   Aksjer og andeler i varig eie

Eierandel i
Eventuell 
markeds-

Balanseført 
verdi

Balanseført 
verdi

Selskapets navn selskapet verdi 31.12.2017 31.12.2016

KLP- Kommunal Landspensjonskasse 0,00 % 41 411kr      29 921kr      
KinoAlliansen AS 4,00 % 5 000kr        5 000kr        

Sum -kr           46 411kr     34 921kr     
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NOTE NR. 6: Avsetninger og bruk av fond

A: Avsetninger og bruk av disposisjonsfond
Disposisjonsfond Kostra 

art/ bal
Regnskap 2017 Regnskap 2016

IB 0101 5.57 549 406,13 0,00

Avsetninger driftsregnskapet 3540 168 727,88 549 406,13

Bruk av avsetninger 
driftsregnskapet 3940 168 727,88 0,00

Bruk av avsetninger investerings-
regnskapet 4940 11 490,00 0,00
UB 31.12 5.57 537 916,13 549 406,13

B: Avsetninger og bruk av investeringsfond

Bundne investeringsfond

Bundne investeringsfond pr. 01.01.2017 0
Avsatt i investeringsregnskapet 0
Forbruk i investeringsregnskapet 0
Bundne investeringsfond pr. 31.12.2017 0

Ubundet investeringsfond

Ubundne investeringsfond pr. 01.01.2017 34 915
Avsatt i investeringsregnskapet 23 801
Forbruk i investeringsregnskapet 0
Ubundne investeringsfond pr. 31.12.2017 58 716
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NOTE NR. 7: Kapitalkonto

01.01.2017 Balanse 01.01.2017 Balanse
(underskudd i kapital) 0 (kapital)
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året:

Nedskrivninger fast eiendom 0 Oppskriving av fast eiendom 0

Avskriving av fast eiendom og 
anlegg 6 561 589  

Salg av utstyr, maskiner og 
transportmidler 0

Aktivering av utstyr, 
maskiner og transportmidler -1 358 587

Nedskrivning av utstyr, 
maskiner og transportmidler 0

Oppskriving av utstyr, 
maskiner og transportmidler 0

Avskrivninger av utstyr, 
maskiner og transportmidler 944 638  

Salg av aksjer og andeler 0 Kjøp av aksjer og andeler -11 490
Nedskrivning av aksjer og 
andeler 0

Oppskrivning av aksjer og 
andeler 0

Bruk av midler fra eksterne lån 0 Avdrag på eksterne lån -160 098
Pensjonsmidler
(debiteringer under AM)

Urealisert kurstap utenlandslån 0
Urealisert kursgevinst 
utenlandslån 0

31.12.2017 Balanse 31.12.2017 Balanse
(Kapital) (underskudd i kapital)

Pensjonsmidler (krediteringer 
under AM) 842 937 -876 534

-204 509 518

KAPITALKONTO

-210 451 973

0
Aktivering av fast eiendom 
og anlegg 0Salg av fast eiendom og anlegg
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NOTE NR.8:   Salg av finansielle anleggsmidler

NOTE NR. 9:    Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Larvik kulturhus Bølgen KF solgte ingen finansielle anleggsmidler i 2017

Larvik kulturhus Bølgen har ingen interkommunale samarbeid
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NOTE NR. 10: Spesifikasjon av vesentlige poster 
 
A: Avvik mot regulert budsjett 
Budsjettet for 2017 er regulert gjennom året, men det blir alltid avvik ved at inntekter og 
utgifter er så knyttet til aktivitet helt frem til årsslutt 2017. Et regulert budsjett krever et 
vedtak i styret og gjøres i all hovedsak ved kvartalsrapportering slik at kommunestyret får 
behandlet saken.  
De største avvikene er satt opp i en tabell på neste side.  
 
En økt inntekt er ofte knytte til en økt kostnad, og en redusert inntekt er ofte knyttet til en 
redusert kostand. 
 
Vi ser at billettinntekter gir et positivt avvik på 400 tusen og provisjon arrangement et 
positivt avvik på 400 tusen. Dette må ses i sammenheng med kostnader egne arrangement 
lenger ned i tabellen på 600 tusen. Arrangement hadde en veldig bra avslutning på året og gir 
også positive avvik i leieinntekter på 100 tusen.  
 
Konferanse har hatt en veldig god økning i 2017, og selv om budsjettet er regulert 
gjennomåret ble det et positivt avvik på 100 tusen. Vi ser også at det er et positivt avvik på 
100 tusen i leieinntekter konferanse som er bokført til internkonto mellom Larvik kommune 
og Bølgen. Det gode salget på konferanse kan også ses i sammenheng med positivt avvik i 
provisjon av omsetning til Sande Kafe&Bar. Denne økningens skyldes i størst grad økt 
omsetning til konferanser som Bølgen har solgt inn, der Bølgen mottar en høyere provisjon 
enn av ordinær drift.  
Konferansemat er også regulert gjennom året, men har fått et avvik på 1 million både på 
inntektssiden og på kostnadssiden. Konferansesalget har gått over all forventning.  
 
Kinoen gikk ikke like godt i 2017. Vi fikk et negativt avvik i inntektene på 200 tusen, dette 
rammer også kiosken som hadde et negativt avvik på 70 tusen.  
 
Reklameinntekter har også et negativt avvik på salgssiden. Årsaken er mindre provisjon i 
annonser solgt i programbladet enn budsjettert. Vi ser også at det er mindre sponsorinntekter 
enn budsjettert som skyldes mindre tid til salg da annen drift på huset tar alle tilgjengelige 
ressurser.  
 
Momskompensasjonen er regulert gjennom året på inntekt og kostnadssiden, men det er et 
avvik på 200 tusen i hver ende ved årsavslutning.  
 
Overføring fra Larvik kommune er regulert gjennom året, men siste overføring av 
kompensert økning i lønn ved årets lønnsoppgjør på 200 tusen, må ses i sammenheng med 
negativt avvik på 100 tusen i fastlønn.  
 
Premieavviket i 2017 ble mye lavere enn tidligere år og det ble et positivt avvik på 200 
tusen.  
 
Alle kostander med avvik henger sammen med inntektene som er omtalt tidligere, bortsett fra 
renhold. Der er det et negativt avvik på 70 tusen mot regulert budsjett.  
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Se samtidig Hovedoversikt årsregnskap 2017 drift 
 
Tall i hele tusen Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Avvik 
Andre salgs- og leieinntekter -26 894  -24 881  2 013  
Billettinntekter egne arrangement -3 090  -2 651  439  
Provisjon arrangement -1 636  -1 225  411  
Leieinntekter ekstern arrangør -2 323  -2 200  123  
Leieinntekter konferanse -1 338  -1 210  128  
Konferansemat viderefakturert -2 800  -1 740  1 060  
Provisjon av omsetning Sanden Kafe&Bar -755  -600  155  
Kinoinntekter -9 196  -9 373  -177  
Reklameinntekter -873  -950  -77  
Kioskinntekter -4 415  -4 488  -73  
      24  
Overføringer med krav til motytelse -1 079  -720  359  
Mva kompensasjon -912  -720  192  
Leieinntekter konferanse internfakturert Larvik 
kommune -114  0  114  
Refusjoner -53  0  53  
      -0  
Andre overføringer -6 648  -6 526  122  
Overføring fra Larvik kommune -5 956  -5 726  230  
Overføring fra sponsorer -693  -800  -108  
      0  
Lønnsutgifter 10 298  10 190  -108  
Fastlønn 7 460  7 352  -108  
      -0  
Sosiale utgifter 2 505  2 669  164  
Premieavvik KLP 5  200  195  
      -31  
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
tjenesteproduksjon 20 117  18 353  

-1 
764  

Konferansemat viderefakturert 2 755  1 660  
-1 

095  
Egne arrangement 3 318  2 743  -575  
Renhold 1 037  965  -72  
      -21  
Overføringer 912  720  -192  
Mva kompensasjon 912  720  -192  
      0  
 
B: Varebeholdning 31.12.2017. 
Kiosken hadde en varebeholdning med verdi på 47 058,- ved årsskifte.  
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NOTE NR. 11: Vesentlige transaksjoner 
 
 
A: Investeringer  
 

Bølgen Budsjetterte i 2017 med 4 investeringsprosjekter: 
 

1. Bølgen investerte i nytt lysutstyr som ble finansiert gjennom overføring fra Larvik 
kommune til prosjektet på 790 tusen. Det ble byttet ut til nye LED lyskastere i 
Storsalen og nytt lysbord på Sanden scene. Prisen på prosjektet var 844 tusen.  
 

2. Bølgen investerte i nytt lydutstyr som ble finansiert gjennom overføring fra Larvik 
kommune med 400 tusen. Det ble kjøpt inn nye trådløse mikrofoner og trådløst 
monitorsystem. Prisen på prosjektet var 391 tusen.  

 
3. Bølgen investerte i universell utforming som ble finansiert gjennom overføring fra 

Larvik kommune på 150 tusen. Høresløyfesystemet i Storsalen ble oppgradert i tillegg 
til at trappebelysningen ble skiftet ut. Hele prosjektet ble ikke gjennomført i 2017 og 
vi søker om gjenbevilgning i 2018. Prisen på prosjektet var 33 tusen.  

 
4. Bølgen ønsket å investere i digitale flater som inngår i salg og marked. Det var 

finansiert med 150 tusen i overføring fra Larvik kommune, men prosjektet kommer 
ikke i gang før i 2018. Bølgen vil be om at midlene blir gjenbevilget i 2018.   

 
 

Sum planlagte investeringer 2017:  1 490 tusen 
Overført fra Larvik kommune:   1.490 tusen 
Regnskapsførte kostander på prosjektene: 1.269 tusen 
 
Udisponert i investeringsregnskapet:  221 tusen 
 
Sak om gjenbevilgning i 2018:  
Digitale flater:     150 tusen 
Universell utforming:    71 tusen 
 
 
B: Avsatt til disposisjonsfond 
Det er avsatt 168 tusen fra mindreforbruk 2016 til disposisjonsfond i 2017.  
Dette beløp er disponert i 2017 til kjøp av leasingbil med restbeløp 145 tusen, og resten (24 
tusen) ble avsatt til ubundet investeringsfond prosjekt 874 oppgradering kinoteknikk.  
Egenkapital innskudd til KLP i 2017 ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond, beløp 11 
tusen.  
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NOTE NR. 11: Vesentlige transaksjoner 
 
 
A: Investeringer  
 

Bølgen Budsjetterte i 2017 med 4 investeringsprosjekter: 
 

1. Bølgen investerte i nytt lysutstyr som ble finansiert gjennom overføring fra Larvik 
kommune til prosjektet på 790 tusen. Det ble byttet ut til nye LED lyskastere i 
Storsalen og nytt lysbord på Sanden scene. Prisen på prosjektet var 844 tusen.  
 

2. Bølgen investerte i nytt lydutstyr som ble finansiert gjennom overføring fra Larvik 
kommune med 400 tusen. Det ble kjøpt inn nye trådløse mikrofoner og trådløst 
monitorsystem. Prisen på prosjektet var 391 tusen.  

 
3. Bølgen investerte i universell utforming som ble finansiert gjennom overføring fra 

Larvik kommune på 150 tusen. Høresløyfesystemet i Storsalen ble oppgradert i tillegg 
til at trappebelysningen ble skiftet ut. Hele prosjektet ble ikke gjennomført i 2017 og 
vi søker om gjenbevilgning i 2018. Prisen på prosjektet var 33 tusen.  

 
4. Bølgen ønsket å investere i digitale flater som inngår i salg og marked. Det var 

finansiert med 150 tusen i overføring fra Larvik kommune, men prosjektet kommer 
ikke i gang før i 2018. Bølgen vil be om at midlene blir gjenbevilget i 2018.   

 
 

Sum planlagte investeringer 2017:  1 490 tusen 
Overført fra Larvik kommune:   1.490 tusen 
Regnskapsførte kostander på prosjektene: 1.269 tusen 
 
Udisponert i investeringsregnskapet:  221 tusen 
 
Sak om gjenbevilgning i 2018:  
Digitale flater:     150 tusen 
Universell utforming:    71 tusen 
 
 
B: Avsatt til disposisjonsfond 
Det er avsatt 168 tusen fra mindreforbruk 2016 til disposisjonsfond i 2017.  
Dette beløp er disponert i 2017 til kjøp av leasingbil med restbeløp 145 tusen, og resten (24 
tusen) ble avsatt til ubundet investeringsfond prosjekt 874 oppgradering kinoteknikk.  
Egenkapital innskudd til KLP i 2017 ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond, beløp 11 
tusen.  
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C: Andre statlige overføringer 
Bølgen fikk tilskudd på 70 tusen fra Norsk kulturråd til Barnebølgen og Nye Bølger vår 2017, 
og 90 tusen til Barnebølgen og Nye Bølger høst 2017.  
Prosjektene «Dancer» og «Teatro Delusio» i samarbeid med Nøtterøy Kulturhus, Drammen 
Scener, Ibsenhuset og Bølgen kulturhus fikk 170 tusen i støtte fra Norsk Kulturråd i 2017. 
Fordelt til Bølgen ble dette 15 tusen til «Dancer» og 50 tusen til «Teatro Delusio».  
Prosjektet «Viruset» i samarbeid med Bærum kulturhus, Ibsenhuset, Olavshallen, Sandnes 
Kulturhus, Kilden Teater- og konserthus og Bølgen kulturhus fikk støtte fra Dansenett Norge 
med 15 tusen til hvert hus i arrangørstøtte.  
Bølgen fikk tilskudd på 21.500 kroner fra Musikkutstyrsordningen i 2017 til delfinansiering 
av 1 bassforsterker, 1 gitarforsterker og en flight til lydmikser.  
Bølgen mottok tilskudd fra Musikkutstyrsordningen til lydmåler i Storsalen og Sanden scene i 
2017 med en verdi på 74.938 kroner. Utstyret ble levert av leverandør som hadde 
rammeavtale med MUO og fakturert MUO, og tilskuddet ble derfor ikke en monetær 
transaksjon til Bølgen.   
 
 
D: Andre overføringer 

1. Bølgen mottok et driftstilskudd fra Larvik kommune på 6 millioner; 1,6 millioner til 
drift av bygg, 1,2 millioner i kompensert lønnsutvikling (akkumulert) og 3,2 millioner 
til drift.  

2. Bølgen mottok sponsormidler fra Bølgetopper på 693 tusen.  
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Note nr 12 Anleggsmidler fordelt på avskrivningstid
Avskrivingstid

5 år 10 år 20 år 40 år 50 år

0 32 433 458 0 0 223 464 273

0 -18 277 371 0 0 -25 828 937

0 14 156 086 0 0 197 635 336

0 1 358 587 0 0 0

0 0 0 0 0

0 -3 241 197 0 0 -4 265 030

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 12 273 477 0 0 193 370 306

     
   

5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.

20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, teknisk anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, 
forbrenningsanlegg og lignende.

40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.

50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, 
brannstasjoner og lignende.
 

Avskrivinger i 
regnskapsåret

Nedskrivinger

Reverserte 
nedskrivinger

Bokført verdi

Avgang i 
regnskapsåret

Tekst

Anskaffelseskost

Akkumulerte 
avskrivinger

Netto

Tilgang i 
regnskapsåret
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A: Regnskapsmessig mer/mindreforbruk i driftsregnskapet

Regnskapsmessig mindreforbruk  Budsjett 2017 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Tidligere opparbeidet 
mer/mindreforbruk -168 728 -168 728 -159 406
Årets dekning av merforbruk 0 0 0
Avsetning til disposisjonsfond 168 728 168 728 159 406
Nytt mer/mindreforbruk i 
regnskapsåret 0 -600 516 -168 728

-600 516
Totalt mindreforbruk til avsetning -600 516

Regnskapsmessig merforbruk  Budsjett 2017 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Tidligere opparbeidet udekket 0 0 0
Årets avsetning til inndekking 0 0 0
Nytt udekket i regnskapsåret 0 0 0

Totalt udekket til inndekning 0

Resterende antall år for inndekning 0

Udisponerte midler  Budsjett 2017 Regnskap 2017 Regnskap 2016
Udisponerte midler 0 -221 082 0

NOTE NR. 13: Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

B: Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet

C: Udisponerte midler i investeringsregnskapet
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NOTE NR. 14: Andre forpliktelser  
 
 
A: Langsiktige avtaler 

1) Bølgen har en leieavtale med kafedriver Aglen & Slyngstadlie som går ut 30.juni 
2017. Avtalen gjelder drift av kafe i Bølgen sine lokaler.  

2) Bølgen har en leieavtale med Larvik kunstforening som prologeres med en gjensidig 
oppsigelse på ett år. Avtalen gjelder perioder for utstillinger i regi av Larvik 
kunstforening.  

 
B: Avtale om drift av kommunale tjenester 
Bølgen har en tjenesteytingsavtale med Larvik kommune som justeres årlig i forhold til 
prisvekst. Avtalen gjelder tjenester innen regnskap, lønn, personal, HMS, juridiske tjenester, 
post/arkiv og IT.  
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NOTE NR. 15: Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 
 
 
A: Ansatte 
Ansatte pr. 31.12.2017: 

 22 ansatte i fast engasjement. 13 i 100 % stilling og 9 i deltidsstillinger. 
 Antall årsverk på fast ansatte er 17 
 Ingen ansatt på engasjement. 
 Ca. 9 ansatte på timeliste som jobber ca. 3,5 årsverk tilsammen. 

 
Registrert sykefravær i 2017 var 100 dager.  
Av dette er 57 dager med legemelding.  
Fraværsprosent, registrert fravær i 2017, var 2,62 %.  
 
 
B: Daglig leders godtgjørelse 
Daglig leder har fri avis og dekket bredbånd i hjemmet.  
Verdien pr. år utgjør: 
Bredbånd:  6 326,-  
Fri avis:  5 807,-  
Årslønn:  728 301,- 
Pensjonstrekk KLP: 154 691,- 
Sum:    895 125,- 
 
C: Godtgjørelse folkevalgte 
Kulturhusstyret er utbetalt godtgjørelse for til sammen 269 507 kroner i 2017.  
Styreleder har godtgjørelse. Verdi utgjør: 
Godtgjørelse:  58 279,- 
Sum:   58 279- 
 
 
D: Kostnader ved revisjon 
Kostnaden på revisjon i 2017 (for årsregnskap 2016) er 60 244,-.  
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BØLGEN - ÅRSRGNSKAP 2017

Note nr. 16: Regnskapsoversikt Larvik kulturhus Bølgen KF 2017

Beløp i hele 1 000 kroner

Tekst Periode 12 2016 Periode 12 2017 Budsjett hele 2017
Sum konserter og arrangement 1 076 1 401 1 133
Sum leieinntekter arrangement 1 670 2 266 2 200
Sum leieinntekter konferanse 576 1 395 1 210

Utleie Galleri 68 115 108
Utleie restaurant 514 755 600

Sum mat konferanser -7 45 80

Sum kino 6 057 5 219 5 470
Sum kiosk 3 066 2 754 2 827

Reklameinntekter 963 873 950
Andre inntekter 64 104 100
Andre statlige overføringer 190 262 300
Overføring fra Larvik kommune 5 822 5 956 5 726
Overføring fra sponsorer 677 693 800

Sum inntekter 38 820 35 123 32 676

Sum lønn -11 630 -12 770 -12 858

Sum diverse kostnader -5 087 -5 131 -5 353

Sum marked -849 -849 -874

Energi -811 -868 -910
Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring -247 -291 -239
Renhold- og vaskeritjenester -952 -1 037 -965

Kjøp fra tjenester fra Larvik kommune -472 -493 -520

Sum mva og renter 101 57 70
Overføring til investeringsregnskapet -230 -24 -24
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 159 169 169
Disposisjonsfond -549 0 0

Sum utgifter -38 651 -34 523 -32 676

Resultat 169 601 0

29
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Protokoll styremøte  

     
 

 

 

 

Møtetidspunkt:  Mandag 12.mars 2018 kl. 18.00 

Møtested:   Bølgen Kulturhus, Elvesiden 

 
 

Tilstede styremedlemmer: 

Morten Stene Lysnes, leder 

Pernille Renate Holmene 

Hugo Skau Carlsen 

Magdalena Lindtvedt 

Ingjerd Beate Nyhus Larsen, nestleder 

Kjetil Viker 

Christian Berg 

 

Frafall: 

Dyveke Bast 

Tore Dvergastein 

 

Tilstede Møte- og talerett; 

Andreas Gilhuus, daglig leder 

 

 

Anne Marte Espeseth, administrasjonssjef 

 

 

 

 

Tilstede vara: 

Arnfinn Løvaas 

Erik Larsen 

 

 Godkjenning av innkalling og protokoll  

 

Det ble notert til godkjenning av innkalling og protokoll at Dyveke Bast og 

Arnfinn Løvaas ikke var formelt valgt inn som styremedlem av kommunestyret. 

Kulturrådet valgte disse som sine representanter, men det er ikke pr. dato 

politisk vedtatt.  

 

Innkalling godkjennes.  

Protokoll 5.2.2018 godkjennes.   

 

Sak 1/18 Årsregnskap 2017  

 

Årsberetning 2017 ble presentert, og endringer i revidert årsregnskap.  

 

1. Årsregnskap og årsberetning for 2017 godkjennes. 

2. Mindreforbruk på 600 516 kroner overføres til Bølgens 

disposisjonsfond. 

3. Det opprettes et prosjekt «Overgang til egen drift Sanden Kafé&Bar».  

500 000 kroner av disposisjonsfond settes av til dette prosjekt.  

4. Udisponerte investeringsmidler i 2017 på 221 082 avsettes til ubundne 

investeringsfond.  
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 Orienteringssaker 

 

-Økonomirapport til og med februar 2018 

Regnskap var akkurat avsluttet og periodisert budsjett ikke helt klart. 

Kvalitetssikret regnskapsrapport ettersendes når den er klar.  

 Eventuelt/referatsaker 

a) Æresborgere 

Kommunens utsmykningskomitè melder at bysten av æresborger Ingvar 

Ambjørnsen vil trolig være klar til jubileet i 2019 

b) Limbo no.9 

Det er opprettet kontakt med kunstner som holder til i Berlin. Andreas 

er invitert ned for å diskutere plassering av kunstverket.  

c) Kulturplan  

Larvik kommunes kulturplan 2018-2028 skal på høring med frist i 

begynnelsen av mai. Styret ønsker å komme med innspill.  

Andreas sender link til styrets medlemmer slik at alle får lest den og 

kommet med tilbakemeldinger slik at dette kan behandles på neste 

styremøte.  

d) Investering Oppgradering kinoteknikk 

Oppstart på prosjektet er satt til 30.april. Det opprettes en sak til neste 

styremøte på flytting av midler fra prosjekt Digitale flater til 

Oppgradering kinoteknikk.  

e) Miljøprofil 

Det er ønskelig med fokus på kildesortering, mindre bruk av plast og 

med dette et bedre estetisk uttrykk.  

f) Xeno 

Et flott initiativ av Bølgen. 

g) Sanden Kafe&Bar 

Stilling som avdelingsleder utlyses denne uken. Målet er å ansette en 

avdelingsleder 1.mai med oppstart 1.august, og overtagelse av driften 

1.oktober eller 1.november.  

Neste styremøte er mandag 16.mars kl. 18.00 

 

 

 

 

             

Dyveke Bast   Hugo Skau Carlsen  Tore Dvergastein              

 

 

 

 

             

Morten Stene Lysnes  Christian Berg   Kjetil Viker    

 

 

 

 

              

Ingjerd Beate Nyhus Larsen  Pernille Renate Holmene  Magdalena Lindtvedt 



28/18 Bølgen kulturhus KF - Årsregnskap og årsmelding 2017 - 18/00077-1 Bølgen kulturhus KF - Årsregnskap og årsmelding 2017 : revisors beretning Larvik kulturhus Bølgen KF for 2017

I.

‘ • TELEMARK

KOMMUNEREVISJON 11(5
Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Til
Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø

Kommunestyret i Larvik TIf.:35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/608/holb
Deres ref.:
Arkivkode: 809615

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Larvik kulturhus Bølgen KF, som viser et netto driftsresultat på

kr 456 000 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 601 000. Særregnskapet består av balanse per

31. desember 2017, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen

og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskriftet og gir i det alt

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Larvik kulturhus Bølgen KF per

31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige

av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse

kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag

for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen et ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets

årsrapport ut over det lovpålagte, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
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inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styret og daglig leders ansvarfor særregnskapet

Styret og daglig ledet et ansvarlig fot å utarbeide særtegnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å
kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformet og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
intern kontroll.

• opparbeidet vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av foreta kets interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• evaluerervi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen
og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.
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Uttalelse om øvrige Iovmessige krav

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag fISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Skien, 16.3.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet FineU
oppdragsa nsvarlig/registrert revisor Ut41t1A-._’ /d?1’yy)

Birgitte Holmberg
(

oppdragsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget i Larvik kommune
Larvik kulturhus Bølgen KF
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:359I 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no

Kontrollutvalget i Larvik kommune
wwwtekomrev.no

v/Vestfold interkom m u nale kontrollutvalgssekreta riat Distriktskontor:
Postboks 83,3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/609/holb
Deres ref.:
Arkivkode: 209100

Rapport om revisjon av særregnskapet for Larvik kulturhus Bølgen KF for 2017

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til

kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av særregnskapet

bedre enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også utgangspunkt i

dokumentet «Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon», som tidligere er lagt fram for

kontrollutvalget og angir revisors fokusområder for 2017.

Revisjonsberetningen
Revisjonsberetningen er datert 16.3.2018 og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at vi ved

revisjon av særregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold

eller presiseringer i revisjonsberetn ingen.

Særregnskapet
Særregnskapet er vedtatt av styret i foretaket 5.2.2018 og inneholder alle pliktige oversikter og

noter i henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak

(foretaksforskriften), forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard

(KRS) nr. 6.

Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysningerjf. foretaksforskriften § 8, forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og

lov om bokfø ring.

• Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 456 000 og et regnskapsmessig

mindreforbruk på kr 601 000. Fjorårets mindreforbruk er avsatt til disposisjonsfond og

disponert som budsjettert. Vi viser til styrets årsberetning, der årets mindreforbruk er

omtalt.

• lnvesteringsregnskapet

lnvesteringsregnskapet viser et udisponert beløp på kr 221 000, som følge av at noen

prosjekter ikke har hatt framdrift som forutsatt. Vi viser til styrets årsberetning, der det

bes om at noen prosjekter gjenbevilges i 2018.
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Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om foretakets eiendeler, gjeld og egenkapital. Vi har kontrollert

at administrasjonen har foretatt en tilfredsstillende avstemming av balansepostene, i
henhold til bokføringslovens krav til dokumentasjon. Etter vår mening foreligger det en

god dokumentasjon av balansepostene.

Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at beløpene i særregnskapet stemmer
med regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler som
regnskapet viser. Dersom utviklingen i regnskapet og aktiviteten gjennom året viser store avvik i
forhold til vedtatt budsjett, skal det ifølge foretaksforskriften § 4 foreslås nødvendige tiltak for å
holde rammene eller foretas nødvendige endringer i budsjettet.

Vi har kontrollert at opprinnelig budsjett og budsjettreguleringer i regnskapet er i henhold til de
vedtak som er fattet i styret og kommunestyret og at særregnskapet er i samsvar med dette. Det
er kun små avvik mellom regnskapet og det regulerte budsjettet.

Avskrivningene i driftsregnskapet er ikke opprinnelig budsjettert. De er først lagt inn i regulert
budsjett. Avskrivningene viser anleggsmidlenes kapitalslit og bør derfor komme fram som en del
av driftsutgiftene i opprinnelig budsjett, da dette tallet påvirker brutto driftsresultat.

Årsberetningen
Årsberetningen er vedtatt av styret 12.3.2018. Vi har kontrollert at regnskapstallene er
konsistente med særregnskapet og at årsberetningen inneholder pliktige opplysninger i henhold
til kommuneloven § 48 nr. 5 og foretaksforskriften §15, jf. forskrift om årsregnskap og
årsberetning § 10 og KR5 nr. 6. Årsberetningen gir etter vår mening en god beskrivelse av den
økonomiske situasjonen i Larvik kulturhus Bølgen KF og inneholder i hovedsak alle pliktige
opplysninger for øvrig.

Foretakets Økonomiske internkontroll
Den økonomiske internkontrollen har betydning for foretakets Økonomistyring. Mangler ved
internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i særregnskapet og økt risiko for økonomiske
misligheter. Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at foretaket har ordnet den
økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det
avdekkes feil og mangler, skal revisor rapportere dette til kontrollutvalget.

Vi har i 2017 hatt fokus på å kartlegge og teste foretakets rutiner og kontroller knyttet til
kasseoppgjør og billetthåndtering. Vi har ikke avdekket vesentlige svakheter.

Misligheter
Det er viktig at foretaket har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig møte
med daglig ledelse, med fokus på dette temaet. Vårt inntrykk er at foretaket har fokus på å
eliminere muligheter for økonomiske misligheter driften. Vi har ikke fått innspill om eller
avdekket misligheter i foretaket i 2017.
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Særattestasjoner og rådgivning
Vi attesterer 6 ganger i året på foretakets krav om mva. kompensasjon iht. internasjonal

revisjonsstandard (ISA) 800. Vi har ikke funnet vesentlige feil eller avvik. Foretaket har gode

kontroller knyttet til dette kravet.

Vi yter også rådgivningstjenester, og har dette året bistått administrasjonen i forhold til ulike

regnskapsmessige problemstillinger, blant annet effektuering av budsjettvedtak.

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av

regnskapsrevisjonen for 2017. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved avslutningen

av revisjonen for 2017, vil bli fulgt opp i 2018.

Vi mener at særregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette

fastsettes som Larvik kulturhus Bølgen KF sitt særregnskap for 2017.

Skien, 16.3.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

oppdragsansvarlig revisor/
registrert revisor

kopi: Larvik kulturhus Bølgen KF
økonomisjef i Larvik kommune
regnskapssjef i Larvik kommune

4 •%

BirgittHoImberg
oppdragsrevisor



29/18 Regnskap 2017 for fellesnemnda i nye Larvik kommune  - 18/00042-11 Regnskap 2017 for fellesnemnda i nye Larvik kommune  : Regnskap 2017 for fellesnemnda i nye Larvik kommune

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00042-11 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 29/18 
REGNSKAP 2017 FOR FELLESNEMNDA 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Larvik kommune har ingen merknader til prosjektregnskapet for 
fellesnemnda for Larvik og Lardal for 2017.  
 
Vedlegg:  
Prosjektregnskap 2017 for fellesnemnda 
Revisjonsberetning datert 09.04.2018 

 
Saksframstilling: 
 
Prosjektregnskapet 2017 for fellesnemnda i Larvik og Lardal viser totale utgifter på 
kr. 15 864 182. 
 
Revisor har 09.04.2018 oversendt sin revisjonsberetning.  
 
I Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 
 

«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje 
til den enkelte kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av 
sin kommune. Dermed må revisor rapportere til alle dei aktuelle 
kommunane/fylkeskommunane». 

 
Prosjektregnskapet er ført som en del av Larvik kommunes regnskap. Fellesnemnda 
ble opprettet i 2016, mens hovedtyngden av arbeidet til fellesnemnda ble 
gjennomført i 2017 før kommunesammenslåingen 01.01.2018.  
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Oversikt forbruk prosjekt 08379 (Fellesnemnda) pr 31.12.2017

Total ramme 2016/2017 25 000 000

Forbruk 2016 1 203 890

Overført til 2017 23 796 110

Forbruk 2017 15 864 182

Overføres til 2018 7 931 928

Utgifter fordelt på ulike delprosjekter (opprettede diversenummer):

Utgifter 2016 Utgifter 2017 2017 fra diverse 0000 Utgifter samlet Budsjett Differanse R16/17 vs Budsjett  Evnt kommentar

9700 Reform, godtgjørelser folkevalgte 229 792,13 605 519,37 63 570,12 898 881,62 600 000,00 -298 881,62

9701 Reform, godtgjørelse tillitsvalgte 197 340,24 319 929,09 0,00 517 269,33 600 000,00 82 730,67

9702 Reform, temakomite kommunevåpen 29 729,28 232 704,66 0,00 262 433,94 350 000,00 87 566,06

9703 Reform, temakomite prosjektleder/rådmann 223 333,41 0 0 223 333,41 223 333,41 0,00

9704 Reform, temakomite "Bli kjent" 7 198,60 239 437,72 0,00 246 636,32 400 000,00 153 363,68

9705 Reform, prosjektleder - ny rådmann 4 358,00 1 547 555,36 0,00 1 551 913,36 1 500 000,00 -51 913,36

9706 Reform, prosjektkoordinator 131 433,77 701 543,12 3 750,00 836 726,89 900 000,00 63 273,11

9707 Reform, administrasjon/saksforberedelser 78 751,87 87 365,52 0,00 166 117,39 200 000,00 33 882,61

9708 Reform, kommunikasjonsarbeider 50 548,38 2 255 865,66 0,00 2 306 414,04 3 300 000,00 993 585,96

9709 Reform, delprosjekt avtaler/IT 57 329,00 20 705,00 0,00 78 034,00 200 000,00 121 966,00

9710 Reform, delprosjekt HR 50 962,75 760 709,48 0,00 811 672,23 600 000,00 -211 672,23

9711 Reform, delprosjekt Geodata 0,00 469 349,53 0,00 469 349,53 1 000 000,00 530 650,47

9712 Reform, delprosjekt arkiv 6 784,00 216 653,62 0,00 223 437,62 1 330 216,00 1 106 778,38

9713 Reform, felles lønningssystem 72 917,51 23 465,51 0,00 96 383,02 73 000,00 -23 383,02

9714 Reform felles økonomisystem 171 085,51 0,00 0,00 171 085,51 171 000,00 -85,51

9718 Reform, Kirkelig fellesnemnd 397 128,21 0,00 397 128,21 500 000,00 102 871,79

9719 Reform, delprosjekt NAV 420 600,11 0,00 420 600,11 525 000,00 104 399,89

9720 Reform, temakomite nærdemokrati 126 102,18 0,00 126 102,18 200 000,00 73 897,82

9721 Reform Eiendom 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

9722 Reform Servicekontor Svarstad 162 866,61 0,00 162 866,61 250 000,00 87 133,39

9723 Reform Felles kulturplan, prosess Lardal 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00

9725 Reform, underprosjekt IT, Helse og omsorg 129 281,44 0,00 129 281,44 1 775 000,00 1 645 718,56

9726 Reform, underprosjekt IT, Areal og teknikk 1 845,00 0,00 1 845,00 340 000,00 338 155,00

9728 Reform, underprosjekt IT, økonomi og lønn 1 241 499,60 251 300,18 1 492 799,78 2 012 000,00 519 200,22

9729 Reform, underprosjekt IT, arkiv 2 394,92 0,00 2 394,92 0,00 -2 394,92

9731 Reform, underprosjekt IT, Infrastruktur 4 080 353,93 0,00 4 080 353,93 4 350 000,00 269 646,07

9732 Oppgradering Lardal 906 599,39 0,00 906 599,39 900 000,00 -6 599,39 Slått sammen 750' og 150' i B

9733 Reform, delprosjekt tjenestegjennomgang Helse og omsorg 25 824,20 0,00 25 824,20 20 000,00 -5 824,20

9734 Reform, delprosjekt tjenestegjennomgang Kultur og oppvekst 7 817,00 0,00 7 817,00 20 000,00 12 183,00

9735 Reform, delprosjekt tjenestegjennomgang Areal, teknikk og eiendom 13 407,00 0,00 13 407,00 20 000,00 6 593,00

9736 Reform, delprosjekt tjenestegjennomgang Interne funksjoner 5 386,00 0,00 5 386,00 20 000,00 14 614,00

9737 Reform, lokaldemokrati (spørreundersøkelse) 11 200,00 0,00 11 200,00 80 000,00 68 800,00

9738 Reform, filmproduksjon 137 208,00 0,00 137 208,00 137 208,00 0,00

9740 Reform, underprosjekt IT, omlegging sentrale systemer 47 040,00 0,00 47 040,00 34 000,00 -13 040,00

9742 Reform, underprosjekt IT, omlegging systemer Eiendom 32 847,04 0,00 32 847,04 125 000,00 92 152,96

9743 Reform, underprosjekt IT, omlegging systemer Kultur og oppvekst 23 125,00 0,00 23 125,00 315 000,00 291 875,00

9745 Reform, delprosjekt veiskilting 148 000,00 0,00 148 000,00 300 000,00 152 000,00

9746 Reform, underpsosjekt vaskeri, arbeidstøy 320 327,00 0,00 320 327,00 287 000,00 -33 327,00

9747 Reform, underpsosjekt vaskeri, bygningsendringer 215 567,18 0,00 215 567,18 250 000,00 34 432,82

9748 Reform, underpsosjekt vaskeri, vaskemaskiner 543 750,75 0,00 543 750,75 328 000,00 -215 750,75 Budsjett må sees sammen med 9749

9749 Reform, underpsosjekt vaskeri, tørketromler 3 866,00 0,00 3 866,00 123 000,00 119 134,00

0000 Uten diversenummer/ikke disponert -107 674,26 80 901,51 -26 772,75 441 242,59 MVA og refusjoner + diverse på lønn

Sum: 1 203 890,19 16 484 840,20 399 521,81 18 088 252,20 25 000 000,00
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkonton
Postboks 2805, 3702 Skien
TIL:3S91 7030
e.posc post.tkr@tekomrev.no
www.rekomrevno

Distriktskontor:
Til kommunestyret i Larvik kommune Po,tbol<s8138338g

TIL: 35 05 90 00

Forecakrogsterec
985 867 401 MVA

Vâr ref.: 18/836/holb
Deres ref.:
Arkivkode: 812200

UAVHENGIG REVI5ORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP FOR FELLESNEMNDA FOR

5AMMENSLÅING AV LARVIK OG IARDAL KOMMUNER

Konusjon
Vi har revidert prosjektregnskapet for fellesnemnda i Larvik og Lardal kommune for 2017.

Prosjektregnskapet består av regnskapsoppstilling og viser totale utgifter på kr 15 864 182.

Prosjektregnskapet er utarbeidet av fellesnemnda.

Etter vår mening er prosjektregnskapet for fellesnemnda i Larvik og Lardal kommune for

2017 i det alt vesentlige et uttrykk for fellesnemndas resultat og stilling i samsvar med lov,

forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Begrenset distribusjon og bruk
Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til fellesnemnda og kommunene Larvik

og Lardal. Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing

(ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors

oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet. Vi er uavhengige av fellesnemnda og

kommunene slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre etiske forpliktelser i

samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Fellesnemndas ansvar for prosjektregnskapet

Fellesnemnda er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll

som fellesnemnda finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller

utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og

å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy

grad av sikkerhet, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov,

Telemark kommunerevisjon IKS, Postbaks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkratekomrev.no
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forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene alltid vil avdekke

vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter
eller utilsiktede feil, Feilinformasjon blir vurdert somvesentlig dersom den enkeltvis eller

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne

foretar basert på prosjektregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele

revisjonen. I tillegg:
• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i prosjektregnskapet,

enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
av intern kontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter

omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
selskapets interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er
rimelige

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til

hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av

betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om budsjett
Basert på vår revisjon av prosjektregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de
disposisjoner som ligger til grunn for prosjektregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med
budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i prosjektregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Skien, 9.4.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet FirtgÅ
oppdragsansvarlig revisor/registrert revisor I3tYElL

Birgitte Holmberg
oppdragsrevisor

Kopi: kontrollutvalget i Larvik
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SAK 30/18 
OVERORDNET ANALYSE FOR SELSKAPSKONTROLL OG PLAN 
FOR SELSKAPSKONTROLL 2018-2019 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:  
 

 Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
selskapskontroll 2018-2019 i prioritert rekkefølge: 
 

1. Eierskap i ny kommune - Eierskapsmelding 
 

2. Styre – Evaluering, sammensetning og valgprosess 
 

 Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter.  

 Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering. Dersom 
endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt.  

 
Vedlegg:  
Overordnet analyse for selskapskontroll 2018-2019 fra Telemark kommunerevisjon 
Forslag til plan for selskapskontroll for Larvik kommune 2018-2019 

 
Saksframstilling: 
 
Kommuneloven § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at 
kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m.  Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra vurderinger av risiko og vesentlighet. Planen skal vedtas 
av kommunestyret, senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert.  
 
Med bakgrunn i kommunesammenslåingen mellom Lardal og Larvik kommuner 
01.01.2018 vedtok kontrollutvalget i møte 06.02.2018 å bestille overordnet analyse 
og plan for selskapskontroll fra Telemark kommunerevisjon IKS.  
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Telemark kommunerevisjon IKS har 03.04.2018 oversendt sin overordnede analyse.  
I analysen er det konkret vurdert risiko knyttet til selskap eller datterselskap der 
kommunens direkte eierandel er over 20%. Følgende selskaper er vurdert:  
 

 iFokus AS   (100%) 

 Larvik Arena IKS  (50%) 

 Global Learning Larvik AS (49%) 

 Vestfold krematorium IKS (25%) 

 Vesar AS    (20,47%) 
 
Det har hittil i valgperioden ikke vært gjennomført selskapskontroll i Larvik kommune. 
Kontrollutvalget i Lardal bestilte heller ikke selskapskontroll før sammenslåingen. I 
2013 gjennomførte kontrollutvalget i Larvik en eierskapskontroll av Vestfold 
krematorium IKS, og i 2011 ble det gjennomført selskapskontroll av iFokus AS.  
 
Den overordnede analysen inneholder en vurdering og rangering av forslag til 
selskapskontroller som kan utføres. Sekretariatet har tatt utgangspunkt i revisjonens 
vurderinger ved utferdigelse av plan for selskapskontroll. Sekretariatet vurderer at det 
vil være hensiktsmessig å fokusere på selskapene Larvik kommune har høyest 
eierandel i (iFokus, Larvik Arena IKS og Global Learning Larvik AS) ved 
gjennomføring av prosjekter vedrørende eierskapskontroll.  
 
Selskapskontroll dekkes av midler til selskapskontroll. I budsjett for kontroll og tilsyn 
er det avsatt kr. 50.000 til selskapskontroll i 2018.  
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Om Telemark kommunerevisjon IKS 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark og Larvik kommune i Vestfold og 
Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre tjenester 
for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 
 
Fra 2015 har vi samarbeidet vi faglig og administrativt med de interkommunale 
revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon.  
 
Telemark kommunerevisjon IKS har bred erfaring med selskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Våre ansatte har samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning 
på masternivå, og har god kompetanse innen offentlig forvaltning.  
 
 
 
Du kan lese mer på vårt nettsted www.tekomrev.no. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Kommunen kan engasjere seg i virksomheter og legge ulike oppgaver til fristilte 

organisasjonsformer som aksjeselskaper, interkommunale selskaper, annet 

interkommunalt samarbeid, o.l. Kommunestyret står i stor grad fritt til å velge hva 

slags organisasjonsform slik virksomhet skal ha. Hvilken organisasjonsform 

kommunestyret velger, har betydning for kommunestyrets styringsmuligheter.  

 

Undersøkelser viser at kommunene ikke alltid gjør seg nytte av de styringsmulighetene 

som ligger i selskapsorganiseringen.1 Dette kan føre til at den politiske kontrollen med 

selskaper blir dårlig, og at de folkevalgte mister innflytelse. Viktige betingelser for 

folkevalgt styring er åpenhet, etikk og kontroll. NIBR har undersøkt hvordan norske 

kommuner ivaretar hensynet til god folkevalgt styring over den delen av kommunens 

virksomhet som er organisert i selskap.2 De fleste politikerne som ble spurt i 

undersøkelsen, mener at kommunestyret ikke får nok informasjon og ikke er godt nok 

orientert, og at kontrollrutinene ikke er tilstrekkelige.  

 

Dette gir utfordringer når det gjelder demokratisk, folkevalgt styring, innsyn og 

kontroll med slike virksomheter. 

 

1.2 Kontrollutvalgets ansvar for planlegging av selskapskontroll 
Kommuneloven § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at kontrollutvalget 

skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 

m.m. Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens eierskap 

ut fra vurderinger av risiko- og vesentlighet. Planen skal vedtas av kommunestyret, 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 

 

Kontrollutvalget i Larvik har bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å utarbeide en 

slik overordnet analyse av kommunens eierskap.  

 

                                                      
1 NOU 2016:4 om ny kommunelov kapittel 27.  
2 Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, rapport 2015:1 (www.nibr.no)  
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1.3 Hvem kan bli kontrollert? 
Reglene om selskapskontroll gjelder kommunalt eierskap i selskaper. Innsynsretten 

etter kommuneloven § 80 er begrenset til interkommunale selskap (IKS), aksjeselskap 

(AS)3 og interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 når disse er 

selvstendige rettssubjekt. Kontrollen og innsynsretten kan også gjelde datterselskap til 

disse. Det kan gjøres selskapskontroll også i andre selskapsformer, f.eks. 

samvirkeforetak, men da uten lovbestemt innsynsrett.  

 

Selskapskontroll omfatter ikke stiftelser (de eies ikke), kommunale foretak (de inngår i 

kommunen og er omfattet av reglene om forvaltningsrevisjon). 

 

Reglene om selskapskontroll er foreslått endret i forslaget til ny kommunelov, jf. Prop. 

46 L (2017-2018) kapittel 26. Lovforslaget ble oversendt Stortinget 16.03.18, og ventes 

tre i kraft fra 01.01.20. 

 

1.4 Selskapskontroll - innhold og begrepsbruk 
Begrepet selskapskontroll dekker etter gjeldende regler to former for kontroll: 

 

- Eierskapskontroll: Kontroll med hvordan kommunen ivaretar sitt eierskap i 

selskap – eierstyringen - forholdet mellom kommunestyret og eierorganet. 

- Forvaltningsrevisjon i selskap: Kontroll med hvordan selskapene styres og 

drives – rettet mot selskapets virksomhet. 

 

 
 

                                                      
3 Forutsatt at det ikke er privat eller statlig aksjonær i selskapet.  

Selskapskontroll
Kommuneloven § 77 nr 5 - kontrollutvalgets plikt til å påse at det blir utført selskapskontroll

Kommuneloven § 80 - rett til innsyn heleide kommunale selskap

Kontrollutvalgsforskriften kapittel 6

Eierskapskontroll 
Obligatorisk

Kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd

Forvaltningsrevisjon
Frivillig

Kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd
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En eierskapskontroll er i hovedsak rettet mot kommunen som eier. Hovedspørsmålet i 

en eierskapskontroll er om kommunen har lagt til rette for å utøve sitt eierskap i 

samsvar med gjeldende regler og kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 

Selskapskontrollen kan også være rettet mot selskapets drift og aktiviteter. Slike 

forhold kan en kontrollere gjennom en forvaltningsrevisjon i selskapet, på samme 

måte som det gjøres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. 

Forvaltningsrevisjon i selskap skal gjennomføres i samsvar med god kommunal 

revisjonsskikk4, og er regulert i kommuneloven § 77 nr. 4, kontrollutvalgsforskriften og 

revisjonsforskriften. 

 

1.5 Metode for analysen 
I utarbeidelse av overordnet analyse har vi gjort en risiko- og vesentlighetsvurdering 

basert på:  

 KS anbefalinger for godt eierskap 

 Kommunens overordnede prinsipper for eierstyring (eiermelding) 

 Resultater fra selskapskontroller i forrige valgperiode 

 Åpen informasjon om selskapene: formål, tilgjengelige regnskapstall, 
kommunens eierandel, selskapsform  

 Informasjon på kommunens nettsider og innspill fra ordfører og rådmann 
 
Analysens formål er å vise risikoområdene for kommunen når det gjelder:  

 eierstyringen  

 eierskapet i konkrete selskaper   
 
Vi vil understreke at analysen er og skal være overordnet. Vurderinger av konkrete 

selskaper er basert på åpen informasjon og innspill fra ordfører/ administrasjonen. Vi 

har hentet informasjon fra kommunens nettsider om eierskap, fra Proff og 

Brønnøysundregistrene, selskapenes nettsider og vedtekter/selskapsavtaler. Noe 

informasjon har vi hentet fra overordnet analyse for selskapskontroll for Sandefjord 

kommune, utarbeidet av Vestfold kommunerevisjon i 2017. Vi har ikke innhentet 

årsmeldinger fra selskapene. Eierskap som ble avviklet i 2017 er ikke omfattet av 

analysen.5 

 

                                                      
4 God kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon er definert i RSK 001, fastsatt av Norges 

kommunerevisorforbund. 
5 Kommunen kjøpte aksjer i Karistranda Utbygging AS i 2017, og selskapet ble avviklet i desember 2017, 

og er derfor ikke omtalt her. Enkelte spørsmål rundt dette er for tiden under oppfølging av revisjonen. 
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Analysen går ikke dypt i det enkelte selskap, og det kan derfor være spesielle forhold 

som ikke fanges opp. Formålet med analysen er at den skal tjene som et 

prioriteringsgrunnlag for aktuelle selskapskontroller i 2018 og 2019. 

Om risiko og vesentlighet 
I analysen vurderes risiko og vesentlighet i kommunens eierstyring generelt og med 

utøvelsen av eierskapet i det enkelte selskap spesielt. Vurdering av risiko vil si at vi 

vurderer hvor sannsynlig det er at en uønsket praksis eller hendelse forekommer, og 

hvor alvorlig konsekvensen av det kan være. Stor sannsynlighet for hendelser med 

alvorlig konsekvens, gir størst risiko, mens liten sannsynlighet for hendelser med små 

konsekvenser gir minst risiko. 

  

Vesentlighetsvurderingen innebærer at vi vurderer hvor vesentlig det aktuelle 

selskapet, ansvarsområdet, risikomomentet osv er for kommunen. Høy eierandel vil i 

utgangspunktet gi høy vesentlighet. Om selskapet ivaretar viktige samfunnsfunksjoner 

er et annet moment i en vesentlighetsvurdering. 
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2 Eierskap i Larvik kommune   
2.1 Eierskapsmelding 
Larvik kommune har informasjon om sitt eierskap på kommunens nettsider. Her er det 

lenket til en eierskapsmelding for gamle Larvik kommune, vedtatt i 2012. Gamle Larvik 

kommune vedtok ny eierskapsmelding i sak 124/16, i juni 2016. Vi er ikke kjent med at 

Lardal kommune hadde eierskapsmelding. Vi legger derfor til grunn 

eierskapsmeldingen fra 2016 som gjeldende for den nye kommunen.  

 

Kommunens delegasjonsreglement, fastsatt av kommunestyret i nye Larvik kommune i 

sak 18/17 og 19/17 delegerer fullmakter for eierskap, og gir enkelte føringer for 

eierskapet.  

 

2.2 Kommunens eierskap 
På kommunens nettsider ligger det en oversikt over de selskapene kommunen eier. 

Siden er oppdatert per 01.02.18. Mange av lenkene på nettsiden virker ikke, og mange 

av dokumentene det er lenket til gir ikke oppdatert informasjon om selskapene. 

Eierandeler, vedtekter/selskapsavtaler og offentlige registeropplysninger vil naturlig 

nok ikke være oppdaterte til enhver tid framover, pga. kommunesammenslåingene i 

Vestfold. Dette er prosess som trolig vil pågå fram mot 2020.    

 

Oversikt med informasjon om selskapene som Larvik kommune har eierandeler i 

framgår av vedlegg til rapporten. Oversikten er hentet fra kommunens nettsider per 

februar 2018 og gamle Larvik kommunes eierskapsmelding for 2016, sjekket mot 

eierskapet som de to kommunene hadde før sammenslåingen, slik det står i noter til 

kommunenes årsregnskap for 2017.  

 

Kommunens eierskap i Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat framgår av oversikten i vedlegget. Telemark 

kommunerevisjon IKS er ikke uavhengig overfor disse to selskapene, og vi har derfor 

ikke vurdert behovet for selskapskontroll knyttet til disse to selskapene. Vi har heller 

ikke vurdert behovet for selskapskontroll i selskaper der Larvik kommune har liten 

eierandel.  

 

2.3 Selskapskontroller 2016-2017 
Det er ikke gjennomført selskapskontroll verken for Larvik eller Lardal kommune i 2016 

og 2017.  
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3 Vurdering av risiko og vesentlighet 
3.1 Eierstyring  
I analysen av behovet for eierskapskontroll (kontrollen med kommunens eierstyring) 

fokuserer vi på elementer som vi mener er vesentlige for å sikre god eierstyring. Vi 

legger vekt på gjeldende regler for de aktuelle selskapsformene, KS anbefalinger for 

godt eierskap, NOU 2016:4 om ny kommunelov, Prop. 46 L (2017–2018) Lov om 

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og føringer i kommunens 

eiermelding. Vi vurderer hvilken risiko det er for at vesentlige elementer i eierstyringen 

ikke blir godt nok ivaretatt. Risikovurderingen er dels konkret for Larvik kommune og 

dels basert på erfaring fra andre kommuner.  

Eierskapsmelding – vurdering av eierskap - rutiner for eierstyring - samordning (KS 
anbefalinger 4 - 5) 
KS anbefaler at kommunene etablerer retningslinjer for utøvelsen av sitt eierskap 

(eierskapsmelding). I forslaget til ny kommunelov (Prop 46 L (2017-2018) kap. 26) 

foreslås det at det skal være obligatorisk å utarbeide eierskapsmelding, og det er 

forslag om minimumskrav til innhold: prinsipper for eierstyring, oversikt over eierskap 

og formålet med kommunens eierinteresser. Dette er i samsvar med anbefalinger fra 

KS. Formålet med lovreguleringen er å sikre oppmerksomhet og bevissthet om 

eierstyring, mulighet for politikere og innbyggere til å følge med på selskapenes 

aktiviteter og forankring av eierskapspolitikken i brede politiske prosesser. Lovkravet 

om eierskapsmelding skal også styrke det administrative arbeidet med kommunens 

eierstyring.  

 

KS anbefaler at kommunens eierskapsmelding og –strategier revideres jevnlig. I følge 

forslaget til ny kommunelov skal meldingen behandles av kommunestyret minst en 

gang i valgperioden.  

 

Larvik kommunes eierskapsmelding er fra 2016, bygger på en felles mal for 

eierskapsmeldinger for Vestfold-kommunene, og omhandler følgende punkt: 

 

 Begrunnelse for eierskapsmelding 

 Hvorfor eie og drive selskaper 

 Beskrivelse av ulike selskapsformer og deres fordeler og ulemper 

 Eierstrategi vs selskapsstrategi. 

 Rollebeskrivelse og drøfting – eier, styre og daglig leder. 

 Styresammensetning, kompetanse og honorar 

 Valgkomité – prinsipper og gjennomføring 

 Habilitet, etikk og antikorrupsjon 
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 Eierstyring og kontroll 

 

Kommunestyret vedtok eierskapsmeldingen og en rekke føringer for kommunens 

eierskapsutøvelse og enkelte forventninger til selskapene i sak 124/16.  

 

På grunn av kommunereformarbeidet ble oppfølgingen av kommunestyrets vedtak 

utsatt til etter sammenslåingen. Etter det vi får opplyst fra administrasjonen, vil det bli 

lagt fram sak for formannskapet med oppdatert informasjon om selskapenes utvikling i 

mai 2018.  

 

Eierskapet ved kommunesammenslåing – samordning med andre eiere 

Kommunesammenslåing innebærer økt risiko også når det gjelder eierstyring. 

Konsekvensene og risikoen vil variere med organisasjonsform i selskapene, og med 

sammensetningen på eiersiden. Risikoen gjelder både oversikten over den nye 

kommunens eierskap og eierandeler, vurderinger av behovet for eierskap og 

eierstrategier, og vurderinger av selskapers organisasjonsform.  Det kan også være en 

risiko for at selskapene ikke har oppdaterte vedtekter/selskapsavtaler og at 

registeropplysninger ikke blir oppdatert etter endringene i eierstrukturen som følge av 

kommunesammenslåinger. Generelt kan det også være risiko for at ivaretakelse av 

eierskapet nedprioriteres i en periode der kommunen har ekstra mange oppgaver å 

ivareta som følge av kommunesammenslåingen.  

 

Larvik kommune har eierinteresser i selskap sammen med andre kommuner. Det kan 

føre til at eierne gir ulike føringer til selskapene, både når det gjelder målsetninger og 

styring av selskapene, og føringene kan også være motstridende. Kommunens 

eierskapsmelding bygger på en felles mal for eiermelding i Vestfold, utarbeidet av 

kommunesamarbeidet i Vestfold, sammen med KS i 2015. Formålet med den felles 

meldingen er nettopp å samordne og effektivisere eierstyringen. Mange av 

samordningstiltakene krever i tillegg til tilpasning av eierskapsmeldingen at det treffes 

avgjørelser i eierorgan eller at det inngås aksjonæravtaler og liknende.  

 

Kommunens eierskapsmelding og kommunestyrets vedtak om eierskapsmeldingen gir 

viktige rammer for kommunens eierstyring. Vi vurderer at det er liten risiko for at disse 

rammene ikke er i samsvar med gjeldende regler og anbefalinger.  

 

Eierskapsmeldingen og kommunestyrets vedtak gir en rekke føringer for 

eierskapsutøvelsen og for selskapene. Mange av disse føringene er vesentlige for 

kommunens eierstyring og formål med eierskapet, og for kommunens og selskapenes 

omdømme. På grunn av kommunereformprosessen har enkelte oppgaver knyttet til 



30/18 Overordnet analyse for selskapskontroll og plan for selskapskontroll 2018-2019 - 18/00040-5 Overordnet analyse for selskapskontroll og plan for selskapskontroll 2018-2019 : Overordnet analyse for selskapskontroll - Larvik

Overordnet analyse - selskapskontroll 2018-2019 – Larvik kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

10 

eierstyringen blitt utsatt. Etter vår vurdering er det risiko for at føringene i 

kommunestyrets vedtak om eierskapsmeldingen ikke er gjennomført full ut. Det er 

grunn til å vurdere å prioritere en kontroll av hvordan den nye eierskapsmeldingen og 

kommunestyrets vedtak er fulgt opp og gjennomført i praksis. 

 

Politisk styring - representasjon og fullmakter – rapportering om eierskapet (KS 
anbefaling 7 - 8)  
Selskapslovene har regler om representasjon og saksbehandling i eierorgan. KS gir 

anbefalinger om hvem som bør representere kommunen i disse organene, og hvordan 

samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyret kan ivaretas 

best mulig. Slike tema er omhandlet i kommunens eiermelding.  

 

Eierskapssaker i Larvik er delegert til formannskapet, jf. kommunens reglement for 

folkevalgte organer og kommunens delegasjonsreglement, fastsatt av kommunestyret 

for nye Larvik kommune i sak 18/17 og 19/17. Ordfører og varaordfører er kommunens 

representant i representantskapsmøter og generalforsamlinger.  

 

Erfaring har vist at det generelt er risiko for at rutiner for behandling av eiersaker ikke 

blir fulgt godt nok opp, slik at eierrepresentanten ofte møter i eierorganet uten at 

kommunens standpunkt er forankret i kommunestyret eller annet politisk organ. Det 

er også generelt risiko for mangelfull rapportering fra eierrepresentanten til 

kommunestyret/formannskapet. Dermed kan politikerne være dårlig informert om 

status i kommunens eierskap. Kommunens administrasjon opplyser at innkallinger til 

møter i eierorganet blir lagt fram som sak dersom de kommer i tide til politisk 

behandling. Ofte passer imidlertid møtetidspunktene i selskapene dårlig med 

kommunens møtetidspunkter, og den forberedende behandlingen må gjøres direkte 

av/med ordfører/varaordfører.  

 

Kommunens eierskapsmelding har ikke vært behandlet av det nye kommunestyret, og 

retningslinjene kan være ukjente for en del av kommunens politikere. Mange av 

kommunens eierskap er i endring som følge av kommunesammenslåinger. Det kan bli 

aktuelt å vurdere organisasjonsform. Mange selskap kan være ukjente for en del av 

kommunens politikere. Det er en fordel at ordfører/varaordfører skal være 

eierrepresentant i alle selskapene, og at formannskapet er delegert myndighet til å 

behandle eiersaker, jf. delegasjonsreglementet. Vi ser at formannskapet i nye Larvik 

har behandlet flere eiersaker fra november 2017 til februar 2018.  

 

Det er ikke grunn til å tro at representasjon og fullmakter og rapportering om 

selskapene utgjør noen stor risiko i Larvik kommune.  
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Styre - evaluering og valg (KS anbefaling 9 - 14) 
Styret er et viktig organ for selskapet, og det er eiers ansvar å sørge for at styrets 

samlede kompetanse er tilpasset selskapets virksomhet. Gode valgprosesser og godt 

sammensatte styrer er et vesentlig element i eierstyringen. Det er noen regler om 

styresammensetning i lovgivningen, og KS har også anbefalinger om 

styresammensetning og valgprosess. Kommunen har lagt klareføringer for dette i egen 

eierskapsmelding.  

 

Vi ser ofte at det er svakheter i valgprosesser, og at det er dårlig dokumenterte 

vurderinger og begrunnelser for styrevalg og styresammensetning i kommunalt eide 

selskaper. Vi mener derfor på generelt grunnlag at det foreligger stor risiko. 

Kommunens administrasjon bekrefter at det nesten aldri er politisk behandling av 

styrevalg hos eierne, fordi valgkomiteens innstilling ofte ikke følger innkallingene. En 

eierskapskontroll med dette som tema kan gjøre dypere undersøkelser av hvordan 

kommunens tiltak for å sikre gode styrevalg blir praktisert, og om selskaper har en 

samlet styresammensetning i samsvar med gjeldende krav og anbefalinger 

(styreevaluering, valgkomite, sammensetning m.m.).  Dersom kontrollutvalget vil 

prioritere en slik eierskapskontroll, bør valgprosess, styresammensetning, 

egenevaluering av styrets kompetansebehov og sammensetning undersøkes i flere 

selskaper.  

 

Samfunnsansvar og etikk (tilråding 15 - 19) 

Samfunnsansvar og etikk i kommunalt eide selskap er generelt viktig for kommunen, 

og er på generelt grunnlag en vesentlig risiko, både for selve arbeidet og målene 

knyttet til samfunnsansvar og for kommunenes omdømme.  

 

I eierskapsmeldingen har kommunen lagt til grunn at det skal være åpenhet om 

kommunens eierskap, og at selskapenes virksomhet skal være basert på prinsippet om 

meroffentlighet. Kommunen ønsker eierskap som fremmer samfunnsansvarlig 

forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling, og gir i eierskapsmeldingen uttrykk 

for en forventing om at selskapene skal utarbeide og følge opp etiske retningslinjer og 

miljømål. Selskapene som kommunen eier må i stor grad forholde seg til reglene om 

offentlig innsyn, offentlige anskaffelser og offentlig støtte.   

 

På denne bakgrunn er det relevant for kontrollutvalget å se om kommunen sikrer at 

selskapene overholder slike forpliktelser og forventninger, og å undersøke hvordan 

utvalgte selskap ivaretar disse forventningene. Vi mener at dette tema er aktuelt f.eks. 

i iFokus, Larvik Arena IKS eller Vesar AS.  
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3.2 Vurdering av det enkelte selskap  
I tillegg til at det kan være risiko knyttet til eierstyringen av det enkelte selskap, vil det 

være en generell risikofaktor om selskapet gjennomfører virksomheten i samsvar med 

vedtektsfestet formål eller eiers formål med eierskapet og om selskapet har god 

måloppnåelse. For noen virksomhetsområder kan det også være risiko knyttet til 

ivaretakelse av gjeldende lovkrav. En annen risikofaktor for selskap med kommunalt 

eierskap, er om selskapene innfrir særskilte forventninger fra eier knyttet til 

samfunnsansvar (ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av 

virksomheten) og etikk. Selskapets økonomiske utvikling har også betydning for 

risikovurderingen.  

 

Når det gjelder vesentlighet, legger vi vekt på kommunens eierandel, selskapets 

størrelse og hvilken betydning selskapets virksomhet har for kommunens oppgaver.  

 

Vi har ikke gjort konkrete risikovurderinger av datterselskap eller selskap der 

kommunens direkte eierandel er under 20%. Det innebærer at vi har vurdert konkret 

risiko knyttet til følgende selskap: 

 

 iFokus AS   (100%) 

 Larvik Arena IKS   (50 %) 

 Global Learning Larvik AS (49%) 

 Vestfold krematorium IKS (25%) 

 Vesar AS    (20,47%) 

 

Gjennomføring av virksomhet – måloppnåelse – vurdering av selskap 
 
iFokus Barnehagene AS6 
Selskapet iFokus Barnehagene AS med datterselskapene iFokus AS, iVekst AS og iFokus 

Arbeidsinkludering AS står for betydelig tjenesteproduksjon innenfor 

attføringsvirksomhet. Vi har informasjon om at konsernet har kjøpt opp 51% av Global 

Learning Larvik AS fra private aksjonærer, slik at dette selskapet nå eies sammen med 

Larvik kommune. Dette framgår ikke av offentlige registre. 

 

Tiltaksstrukturen innenfor dette området har gjennomgått store endringer, med 

omfattende konkurranseutsetting de siste årene. Konsernet er omstrukturert som 

følge av anbefalinger gitt etter en mulighetsstudie som ble gjennomført i 2016 på 

grunn av disse endringene.  

                                                      
6 Juridisk navn på morselskapet iflg Brønnøysundregistrene 
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Konsernet har fram til 2017 hatt gjennomgående styrer, bortsett fra i datterselskapet 

iVekst AS. KS fraråder at morselskapets styre er styre for datterselskapene. En slik 

ordning medfører rolleblanding og svekket tilsynsfunksjon, da styret i morselskapet er 

generalforsamling for datterselskapene. Det er nå etablert en struktur der daglig leder 

i morselskapet er enestyre i datterselskapene, og styret i morselskapet er 

generalforsamling. Konsernstrukturen innebærer naturlig nok redusert innsyn og 

oversikt for eier av morselskapet (Larvik kommune). 

 

Konsernet har hatt utfordringer knyttet til driften, som følge av at man har mistet 

oppdrag fra NAV. Konsernet har inngått en avtale med Global Learning Larvik AS. 

Avtalen er meldepliktig etter aksjeloven § 3-8.  

 

Overdragelse av selskapets barnehager til kommunen skal utredes, jf. 

kommunestyrevedtak i sak 42/18.  

 

Det kan være risiko knyttet til oppfølging av mål for selskapet, resultater og hvordan 

selskapet forvalter offentlige ressurser. For et konsern som iFokus vil det også være 

risiko knyttet til hvordan selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar, herunder tiltak for 

etikk og varsling av kritikkverdige forhold. Selskapet driver både med skjermet og 

konkurranseutsatt virksomhet, noe som kan medføre risiko knyttet til reglene om 

anskaffelser, offentlig støtte/kryssubsidiering og offentlig innsyn.   

 

Kontrollutvalget i Larvik fikk gjennomført en selskapskontroll av selskapet i 2011, med 

anbefalinger knyttet til balansert kjønnsrepresentasjon i styret, offentlig innsyn og 

styreinstruks. 

 
Global Learning Larvik AS 
Selskapet har fram til 2017 hatt private medeiere, men disse er nå kjøpt ut av iFokus. 

Det innebærer at kommunen er eier av selskapet både direkte og indirekte. Selskapet 

har ifølge Proff.no hatt svak lønnsomhet. Det er en forutsetning i selskapets formål at 

det skal drives lønnsomt og på kommersiell basis. Det kan være risiko knyttet 

eierstruktur, overtakelsen av selskapet og til måloppnåelsen.  

 

Larvik Arena IKS 
Selskapet er ansvarlig for drift av lokalene ved Boligmappa Larvik Arena. For dette 

selskapet kan det være risiko knyttet til gjennomføring av virksomhet og 

måloppnåelse. Det må antas at selskapet er sårbart for leietakernes økonomi. 

Selskapet eies sammen med Vestfold fylkeskommune.  
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Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune hadde eierskapskontroll av Larvik Arena IKS 

i 2015. Det ble gitt anbefalinger om etiske retningslinjer og styrevervregistrering, ellers 

ingen merknader. 

 

Vesar AS (Vestfold Avfall og Ressurs AS) 
Det er vesentlig for kommunen at renovasjonstjenesten fungerer. Larvik kommune har 

selv ansvar for innsamlingen av avfall, mens de øvrige oppgavene knyttet til håndtering 

av husholdningsavfall i hovedsak ivaretas av Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar). Det 

kan være behov for endring av avtalen med Vesar som følge av kommunesammeslåing 

og ulikheter i ordningene i gamle Larvik og Lardal. 
 

Vesar er eid av ni kommuner i Vestfold (antallet vil endrer seg i takt med effektuering 

av kommunesammenslåinger). Selskapet drives etter selvkostprinsippet.7 Kostnadene 

fordeles mellom kommunene etter hvilke tjenester selskapet utfører for den enkelte 

kommune.   

 

Vesar er et rent bestillerselskap, og eier ingen maskiner, bygg eller anlegg. Det er bare 

moderat/liten risiko knyttet til selvkost/konkurransevridning. Det kan være risiko 

knyttet til anskaffelser og kvalitet i tjenesten. Vi har ingen særskilte indikasjoner på slik 

risiko.  

 

Selskapet har ett datterselskap: Grenland Vestfold Biogass AS, som behandler 

våtorganisk avfall ved produksjon av biogass, biogjødsel og beslektede produkter. 

Grenseflaten og risiko mot denne aktiviteten og informasjon om datterselskap til eier 

kan være et risikoområde. 

 

Det var selskapskontroll i dette selskapet i 2016 på vegne av kontrollutvalget i 

Sandefjord. Det ble gitt anbefalinger til selskapet bl.a. om styreevaluering og 

oppdatering av vedtekter. 

 
Vestfold krematorium IKS 

Selskapet skal anlegge, eie og drive et krematorium på vegne av deltakerkommunene, 

og kan også selge tjenester til kommuner utenfor eierkommunene. Selskapet har 

fremmet forslag om å utvide antall eierkommuner i selskapet. Selskapet ønsker å 

bygge seremonirom og utvide selskapets ansvarsområde. 

 

Kontrollutvalget i Larvik fikk gjennomført en selskapskontroll i 2013, med anbefalinger 

knyttet til etiske retningslinjer og styrevervregistrering.  

                                                      
7 Dvs at brukerne av tjenesten skal betale det det koster å produsere tjenesten. 
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4 Rangering - oppsummering 
I tabellen nedenfor er vår vurdering av samlet risiko og vesentlighet indikert med gul 

eller grønn farge. Vi vil anbefale at tema/selskap med gul farge prioriteres for 

selskapskontroll foran de med grønn farge. Noen av forslagene i tabellen kan gjøres 

overlappende, f.eks. kan en selskapskontroll av iFouks omfatte tema som 

gjennomføring av eierskapsmelding, samfunnsansvar og etikk.  

 

Tema/selskap Generell/tema Kontrollform Risikovurdering 

Eierskap i ny 
kommune – 
eierskapsmelding - 
gjennomføring 

Generell – rettet mot 
gjennomføring av tiltak 
vedtatt i kommunens 
eierskapsmelding. 
Både større og mindre 
eierskap bør evt. velges 
ut, f.eks. IKA Kongsberg 
IKS. 

Eierskapskontroll Eventuelt i 
2019 

Representasjon i 
eierorgan – 
avklaringer og 
rapportering 

Generell, med 
stikkprøvekontroll for 
utvalgte selskap. Både 
større og mindre 
eierskap bør evt. velges 
ut, f.eks. IKA Kongsberg 
IKS. 

Eierskapskontroll  

Styre – evaluering, 
sammensetning og 
valgprosess 

Generell, med 
stikkprøvekontroll i 
utvalgte selskap og 
datterselskap. Både AS 
og IKS bør velges ut. 

Eierskapskontroll  

Samfunnsansvar og 
etikk  

Rettet mot eiers tiltak 
for å ivareta dette, 
undersøkt i ett eller 
flere selskap. Selskap 
velges ut fra en 
risikovurdering med 
vekt på formål og 
eierandel. F.eks. iFokus 
AS, Larvik Arena IKS, 
Vesar AS.  

Forvaltnings-
revisjon   

 

iFokus AS  
(juridisk navn: iFokus 
Barnehagene AS) 

Eierforhold, 
organisering, 
rapportering, 
økonomistyring. 
 

Forvaltningsrevisjon  
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Tema/selskap Generell/tema Kontrollform Risikovurdering 

Larvik Arena IKS Gjennomføring av 
virksomhet og 
måloppnåelse. 
Oppfølging av funn fra 
selskapskontroll 2015. 

Forvaltningsrevisjon  

Vesar AS Selvkost, anskaffelser, 
miljøkrav, 
samfunnsansvar, 
kontraktsoppfølging, 
kvalitet i tjenestene. 

Forvaltnings-
revisjon – bør 
eventuelt gjøres 
felles med andre 
eiere 

 

Vestfold 
krematorium IKS 

Organisering, 
rapportering, 
økonomistyring. 

Forvaltningsrevisjon  

Global Learning 
Larvik AS 

Eierforhold, formål 
med eierskap, 
måloppnåelse. 

Forvaltningsrevisjon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 
 

 Oversikt over Larvik kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.20188 og 
beskrivelse av selskapene 

 KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll9 
 

 

                                                      
8 Med utgangspunkt i eierskapsmeldingen for 2016, sammenholdt med informasjon fra noten til 

kommunenes regnskap for 2017.  
9 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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Oversikt over Larvik kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2018 og beskrivelse av selskapene 
Selskaper med innsynsrett iht. koml. § 80: 

Interkommunale selskap 
 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Larvik Arena IKS  50 % Resultat og økonomisk stilling 2016: Resultat kr. 245 344. selskapets låneramme iflg. 
selskapsavtalen er kr. 5 mill.  
 
Selskapet har hatt økonomiske utfordringer, men regnskapene viser bedre kontroll med 
økonomien nå. Selskapet peker selv på risiko for selskapet pga. vanskelig økonomi hos 
Larvik håndballklubb, som er en sentral leietaker.  
 
Formål: Selskapet har som formål å forestå/ivareta utleie av Arena tilknyttet Thor 
Heyerdahl videregående skole i Larvik. Arena stilles til disposisjon for selskapet for det 
formål selskapet har. Selskapet disponerer Arena i den tiden den ikke er i bruk som en del 
av skolens undervisningslokaler. Selskapet kjøper tekniske tjenester, som renhold og 
teknisk drift, av skolen, eller av andre tilbydere, dersom skolen ikke har kapasitet i sitt 
driftspersonale. Disse forholdene reguleres i egen avtale mellom selskapet og skolen. 
Driften av selskapet skal være selvfinansierende. Selskapet har anledning til å inngå avtaler 
om salg av navn på Arena til eksterne parter samt inngå avtaler om reklame i Arena. 
Inntektene av dette inngår som en del av selskapets inntekter. Retningslinjer for reklame 
og servering av alkohol i Arena, skal utarbeides av selskapet, og godkjennes av 
representantskapet. Representantskapet skal særskilt godkjenne navn på Arena. 
 
Det har ikke vært selskapskontroll rettet mot selskapet. 
 

Kontorkommune Larvik 
 
50 % Vestfold 
fylkeskommune 

Vestfold krematorium IKS 25 % Formål: Anlegge, eie og drive et krematorium på vegne av deltakerkommunene. Selskapet 
skal selge tjenester til kommuner utenfor eierkommunene. Selskapet leverer tjenester 
knyttet til, og i samsvar med, gravferdslovens bestemmelser om kremasjon og 
urnegravferd. Selskapet skal finansiere sin drift gjennom innbetalinger fra tjenestekjøpere. 
 
Eierskapskontroll i 2013 (Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat) 
 

Kontorkommune 
Sandefjord 
 
25 % Sandefjord 
25 % Tønsberg 
25 % Horten 
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Vestfoldmuseene IKS 16 % I 2016 en omsetning på ca. 78 mill kr. Mindreforbruk på 9,4 mill kr. Selskapet har en 
låneramme i henhold til selskapsavtalen på inntil 10 mill kr.   
 
Formål: Drive og videreutvikle museene i Vestfold samt være kunst-, historie-, 
naturhistorie- og museumsfaglig kompetansesenter for hele fylket. Museet skal forvalte og 
samle inn kunst-, natur- og kulturhistorisk materiale og eventuelle antikvariske bygninger. 
Det skal drives et systematisk arbeide rundt felles bevaring, forvaltning og dokumentasjon 
av samlingene og legges til rette for forskning, kunnskapsutvikling og formidling av lokal, 
regional, nasjonal og internasjonal kunst og kulturhistorie. 

Kontorkommune 
Sandefjord 
 
Vestfold fylkeskommune 
og flere andre kommuner 
i Vestfold. 

Telemark 
kommunerevisjon IKS 

15,64 % Regnskap 2016: Egenkapitalandel: 72,2 %. Egenkapital 9,1 mill. kr. 
Låneramme kr. 4 mill i selskapsavtalen. 
 
Formål: Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver samt andre revisjonsoppdrag og rådgivning 
for deltakerne. I tillegg å utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. 
Selskapet har ikke erverv til formål. 

Kontorkommune Skien. 
  
Larvik og samtlige 
kommuner i Telemark og 
Telemark fylkeskommune 

 
Vestviken 110 IKS 
 
 
 
 
 
 

9,1 % Regnskapstall 2016: Egenkapitalandel: 65,2 %, Totalrentabilitet: 8,5 % Gjeldsgrad: 0,5 
Låneramme i selskapsavtalen per 1.1.18 er kr. 4 mill. 
 
Formål: Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse 
med "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 4-5, § 4-6, § 4-7 og § 
6-3. Dette omfatter: 
- Lovpålagte nødalarmtjenester (110) 
- Automatiske brannalarmer tilknyttet 110 sentral etter Brannloven med forskrifter, Plan- 
og bygningsloven med forskrifter og etter vedtak fattet av lokale politiske utvalg/nemnder 
- Utalarmering og kommunisering med stedlig brannvesen 
- Avtaler knyttet til nødalarmsrelaterte tjenester 
- Dokumentasjon av innsatser 

Kontorkommune 
Drammen 
 
Eies av en rekke 
kommuner i Vestfold og 
Buskerud. 

Gea Norwegica Geopark 
IKS 

Ca 8% Låneramme i selskapsavtalen: kr. 1 mill.  
 
Formål: Selskapet har som formål, gjennom en felles organisasjon, å tilrettelegge og forestå 
en god og informativ presentasjon av områdets geologiske naturarv. ….. Formålet beskriver 
målsettinger for selskapet knyttet til blant annet næringsutvikling, turisme og identitet.  
 
Annet: Telemark fylkeskommune hadde eierskapskontroll i 2014.  

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
34,4 % Vestfold fk  
34,4 % Telemark fk   
9,63 % Skien   
6,42 % Porsgrunn   
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Telemark kommunerevisjon IKS  
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Selskapsavtalen er p.t. ikke oppdatert i samsvar med kommune-sammenslåing. 2,75 % Bamble 
2,29 % Kragerø   
1,38 % Nome   
0,46 % Siljan   
 

Interkommunalt arkiv for 
Buskerud, Vestfold og 
Telemark IKS 

6,94% Låneramme iflg. selskapsavtalen: kr. 170 000 000, og Larvik er ansvarlig for 6,94%. 
Langsiktig gjeld i 2016 var ca. 100 mill. Det er investert i bygg i 2016. Egenkapitalgraden er 
11%. Likviditeten var god.   
 
Formål: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for medlemmenes 
rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og 
bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for deltakerne samt selge 
kompetanse og arkivtjenester til andre. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for 
deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv. 
 

Kontorkommune 
Kongsberg.  
 
40 andre kommuner i 
Buskerud, Vestfold og 
Telemark (iflg. 
selskapsavtale fra 1.1.18, 
vedtatt av representant-
skapet i 2017.) 
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§ 27 – selvstendige 
rettssubjekt 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Vestfold interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 
(§ 27) 

 Selskapets styre kan ikke ta opp lån.  
 
Formål: Utføre sekretariatfunksjon for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg i 
Vestfold iht. kommuneloven med forskrifter om kontrollutvalg. 
 
 

Kontorkommune Re 
 
Eies av Vestfold 
fylkeskommune og 
kommunene Færder, 
Holmestrand, Horten, 
Larvik, Re, Sande og 
Tønsberg  

 
 

Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

iFokus barnehagene AS 
 
 
Heleide datterselskap:  

 iFokus AS 

 iVekst AS 

 iFokus Arbeidstrening AS 

 Global Learning Larvik AS 
(51%) 

100 %  

Formål: Drive barnehager, og ved dette fremme utviklingen av tilbud innen samfunnets 
behov for arbeids-, velferds- og inkluderingstjenester, og utvikle arbeidskraft for 
næringslivet. 
  
 

Kontorkommune Larvik 

Vestfold avfall og ressurs AS 
(Vesar) 
 
 
Vesar eier 49,5% av Grenland 
og Vestfold Biogass AS 

20,47 % Formål: Ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal 
ha ansvaret for behandling av matrester og restfraksjoner i forbruksavfallet samt for 
avfallsdeponering fra de kommuner som er aksjeeiere i selskapet, og kommunen skal 
overlate selskapet ansvaret for de nevnte oppgaver. Selskapet skal videre drive planleggings- 
og informasjonsvirksomhet, og det kan påta seg andre oppgaver innen avfallshåndtering for 
eierkommunene.  
Selskapet kan også påta seg oppgaver for andre kunder enn eierkommunene, og kjøpe 
tjenester tilknyttet driften fra andre, dersom dette finnes hensiktsmessig. Selskapet avgjør i 

Kontorkommune 
Tønsberg 
 
Eies av en rekke 
kommuner i Vestfold, de 
største utenom Larvik 
19,58 % Sandefjord 
17,41 % Tønsberg 
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hvilken grad driften skal baseres på bruk av egne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leie- 
og/eller driftsavtaler med eierkommunene eller andre. 
 

12,07 % Horten 

Global Learning Larvik AS 49% Formål: Tilby utdanning gjennom opplæringskonseptet «Blended-Learning» til 
studenter over 16 år. Det skal tilbys utdanning på videregående nivå, fagskolenivå samt 
høyskoleutdanning på Bachelor- og Masternivå og videre- og etterutdanning. Det skal 
også tilbys skreddersydde kurs på samme plattform til næringslivet. Global Learning 
Larvik AS skal bidra til å gi alle innbyggere over 16 år i Larvik økt kompetanse og bidra til 
en positiv befolkningsvekst i Larvik kommune. Det er en forutsetning at selskapet skal 
drive lønnsomt og på kommersiell basis.  

 

51% iFokus 
Barnehagedrift AS 

 
 
Selskap uten innsynsrett 

Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  
 

Larvik by AS 2,07 % Formål: Arbeide for å fremme Larvik sentrum som et levende handelssenter, og å 
videreutvikle og sikre det unike bymiljøet man i dag har. Videre skal Larvik by AS på fritt 
grunnlag kunne ivareta kjøp og salg av tjenester vis a vis sine medlemmer. 
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KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll10 
 
ANBEFALING 1: OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 
Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs 
eller eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 
første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret 
tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene. 
 
 
ANBEFALING 2: VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 
eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det 
aktuelle lovverket. 
 
 
ANBEFALING 3: FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til 
monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av 
virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. 
 
 
ANBEFALING 4: UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved 
å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper. 
 
Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 
2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 
4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 
styringsdokumentene. 
5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 
 
 
ANBEFALING 5: UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 
Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og 
avtalene som regulerer styringen av selskapet. 
 
 
ANBEFALING 6: EIERMØTER 

                                                      
10 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og 
kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 
kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 
 
 
ANBEFALING 7: EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 
Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret 
oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 
 
 
ANBEFALING 8: GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG 
REPRESENTANTSKAPSMØTER 
De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret som 
innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det tas 
hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 
 
 
ANBEFALING 9: SAMMENSETNINGEN AV STYRET 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 
enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 
styremedlemmene. 
 
 
ANBEFALING 10: VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 
valgkomite. 
 
 
ANBEFALING 11: KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 
Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 
kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 
 
 
ANBEFALING 12: RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 
Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 
selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut 
fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre 
nødvendig kompetanse. 
 
 
ANBEFALING 13: STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 
Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. 
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 
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ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 
varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 
 
 
ANBEFALING 15: HABILITETSVURDERINGER 
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 
habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 
 
 
ANBEFALING 16: GODTGJØRING AV STYREVERV 
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 
diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 
fastsetting av styrehonorar. 
 
 
ANBEFALING 17: REGISTRERING AV STYREVERV 
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på  
www.styrevervregisteret.no 
 
 
ANBEFALING 18: ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 
Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 
Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 
 
 
ANBEFALING 19: UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 
for selskapsdriften 
 
 
ANBEFALING 20: SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE 
FORETAK 
Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 
administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 
 
 
ANBEFALING 21: UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 
Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine 
mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant 
annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 
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FORSLAG TIL 
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I LARVIK KOMMUNE 
FOR 2018-2019 
 
1. Bakgrunn 

I henhold til kommuneloven § 77 (5) skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll 
med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Dette går også frem av 
forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13. Videre fremgår det 
av forskriftens § 13 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til plan for 
selskapskontroll minst én gang i hver valgperiode. Planen skal baseres på en 
overordnet analyse av risiko og vesentlighetsvurderinger tilknyttet selskaper 
kommunen eier. Kommuneloven § 80 sikrer kontrollutvalget og revisor adgang til å 
kreve informasjon og foreta undersøkelser i interkommunale selskaper, selskaper 
organisert etter kommuneloven § 27 og aksjeselskaper der en kommune alene eller 
sammen med andre kommuner eier alle selskaper.  
 
På bakgrunn av sammenslåingen av Larvik og Lardal kommuner 01.01.2018 må det 
utarbeides en ny plan for selskapskontroll for resten av valgperioden. Plan for 
selskapskontroll skal vedtas av kommunestyret, men det kan delegeres til 
kontrollutvalget å foreta endringer i løpet av planperioden. 
 
2. Selskapskontroll 
I forskrift om kontrollutvalg § 14 er det fastsatt at kontrollutvalget skal påse at det 
gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskapene som er 
omfattet av slik kontroll. I dette ligger det at det skal gjennomføres såkalt 
eierskapskontroll. Eierskapskontrollen utgjør den obligatoriske delen av 
selskapskontroll, men selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. 
forskrift om kontrollutvalg § 14 (2). 
 
I den obligatoriske eierskapskontrollen inngår de undersøkelser e.l. som den som 
utfører kontrollen anser som nødvendig for å kunne gi en kvalifisert vurdering av 
forvaltningen av eierinteressene. Kontrollen vil derfor primært dreie seg om å 
kontrollere om den som forvalter kommunens eierskap utøver denne myndigheten på 
en måte som er fastsatt i gjeldende lov, f.eks. aksjeloven. Den omfatter også en 
vurdering av om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med eierens 
vedtak og forutsetninger for forvaltning av eierinteressene.  
 
Gjennomføring av selskapkontroll i 2018-2019 
Følgende selskapskontroller foreslås i prioritert rekkefølge i 2018-2019: 

  
1. Eierskap i ny kommune – Eierskapsmelding  

Generell eierskapskontroll rettet mot gjennomføring av tiltak vedtatt i 
kommunens eierskapsmelding. Prosjektet anbefales gjennomført i 2019. 
Kontrollen anbefales gjennomført i selskapene iFokus og Global Learning 
Larvik AS. 
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2. Styre – Evaluering, sammensetning og valgprosess 
Generell eierskapskontroll med stikkprøvekontroll i utvalgte selskap og 
datterselskap. Det anbefales at selskapene iFokus og Global Learning Larvik 
AS velges.  

 
For nærmere detaljer vedrørende de foreslåtte selskapskontrollene og vurderinger av 
det enkelte selskap, vises det til vedlagte overordnet analyse for selskapskontroll 
2018-2019. 
 
3. Finansiering m.v. 
Kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll for 2018-2019 er basert på 
kommunestyrets vedtak om budsjettet for tilsyn og kontroll i Larvik kommune for 2018 
på kr 3.245.100,- herav kr 2.514.100,- til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll.   
 
Det kan i løpet av perioden bli aktuelt å endre på planen. Slike endringer kan komme  
på bakgrunn av ønske fra kontrollutvalget selv, innspill fra revisor eller andre. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta omprioritering av selskapskontrollene eller 
tilføyelse av nye selskaper til planen. Endringer av planen oversendes 
kommunestyret til orientering. Dersom slike endringer fører til økning i de 
økonomiske rammene som er lagt, må dette godkjennes av kommunestyret.  
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Arkivsak-dok. 18/00078-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 31/18 
BESTILLING AV PROSJEKTPLAN TIL FORVALTNINGSPROSJEKT 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS 
for en forvaltningsrevisjon om Larvik havn KF. Prosjektplanen leveres sekretariatet 
innen 15.05.2018, slik at den kan behandles i kontrollutvalgets møte 29.05.2018. Det 
tas forbehold om at forslaget til plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019 blir godkjent i 
kommunestyret.  
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
I møte 22.03.2018, sak 16/18 behandlet kontrollutvalget i Larvik overordnet analyse 
for forvaltningsrevisjon og vedtok forslag til plan for forvaltningsrevisjon med følgende 
prioriteringer: 
 

1. Larvik havn KF 
2. Hjemmetjenesten, herunder helse og rehabilitering 
3. Planarbeid i kommunen 
4. Rapportering på politiske vedtak 
 

Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon er enda ikke behandlet i kommunestyret i 
Larvik, og bestilling av prosjektplan skjer derfor med forbehold om godkjenning fra 
kommunestyret.  
 
Dersom kontrollutvalget bestiller en ny prosjektplan på dette møtet, vil den kunne 
framlegges og behandles på kontrollutvalgsmøtet 29.05.2018. Sekretariatet legger til 
grunn det vedtatte forslaget til plan for forvaltningsrevisjon og tilrår at kontrollutvalget 
bestiller en prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Larvik havn KF.  
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Arkivsak-dok. 15/00132-64 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 32/18 
BEHANDLING AV ANONYME HENVENDELSER 

 

Forslag til vedtak: 
Skriftlige anonyme henvendelser blir lagt frem for kontrollutvalget på lik linje med 
øvrige henvendelser. Kontrollutvalget vil i det enkelte tilfellet vurdere om saken skal 
realitetsbehandles og eventuelt følges opp.  
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Under behandling av sak 17/18 i kontrollutvalgsmøte 22.03.2018 ble det tatt opp at 
kontrollutvalget ønsket å ta opp behandling av anonyme henvendelser i neste 
kontrollutvalgsmøte.  
 
Av Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder «Kontrollutvalgsboken – 
Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver», 2. utgave går det i kapittel 4 frem at 
kontrollutvalget kan behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører de 
mener har en sak for kontrollutvalget. Ved henvendelser må kontrollutvalget vurdere 
om saken ligger innenfor kontrollutvalgets virkeområde og oppgaver. Kontrollutvalget 
er ikke et klageorgan, og skal normalt ikke gå inn i enkeltsaker. Ved henvendelser 
om enkeltsaker kan kontrollutvalget undersøke om henvendelsen kan tyde på svikt i 
den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og 
retningslinjer som den er underlagt.  
 
Kontrollutvalgets medlemmer eller sekretariat kan få presentert saker muntlig eller 
skriftlig. Etter sekretariatets vurdering er det hensiktsmessig at henvendelser som 
skal legges frem for kontrollutvalget er skriftlige.  
 
Kontrollutvalget kan oppleve å få anonyme henvendelser eller henvendelser der 
avsender ønsker å være anonym. Det må skilles mellom å være anonym og å få 
navnet unntatt offentlighet. En henvendelse kan sendes anonymt f.eks. i brev, og i 
slike tilfeller er ikke navnet kjent i utgangspunktet. I andre tilfeller kan navnet til 
avsender være oppgitt i henvendelsen som sendes til kontrollutvalget, men avsender 
ber om å få være anonym. Kontrollutvalget er, som alle øvrige organer i kommunen, 
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underlagt offentlighetslova, jf. offentlighetslova § 2. Er navnet oppgitt i henvendelsen 
kan dette bare unntas offentlighet dersom det er hjemmel for det i offentlighetslova. 
Det finnes f.eks. hjemmel for å unnta innsyn dersom privatpersoner oversender 
skriftlig melding/varsel om et lovbrudd i offentlighetslova § 24, andre ledd, første 
punktum:  
 

«Det kan gjerast unntak frå innsyn for melding, tips eller liknande 
dokument om lovbrot frå private».  

 
Regelen er en «kan-regel», og dokumentet blir ikke automatisk unntatt offentlighet.  
 
Kontrollutvalget i Larvik har opplevd å få anonyme henvendelser der avsender ikke 
er kjent. Slike henvendelser reiser en del prinsipielle spørsmål. Det kan være 
vanskelig for kontrollutvalget å vurdere avsenders troverdighet ved anonyme 
henvendelser. Samtidig vil man kunne gå glipp av alvorlige varsler eller informasjon 
dersom man unnlater å behandle anonyme henvendelser. Tips fra innbyggerne er en 
viktig kilde for kontrollutvalget med tanke på å bli oppmerksom på ulike forhold i 
kommunen. En ulempe med slike henvendelser er at de vil avskjære kontrollutvalget 
fra å kontakte avsender for flere opplysninger i saken, og få gitt tilbakemelding på 
behandlingen av henvendelsen. Likevel vurderer sekretariatet at innholdet i anonyme 
henvendelser bør legges frem for kontrollutvalget og vurderes konkret i det enkelte 
tilfellet.  
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Arkivsak-dok. 18/00071-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 33/18 
INVITASJON TIL INNTREDEN I VIKS 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Larvik kommune samtykker til at arbeidsutvalget i 
VIKS/sekretariatet sender en forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker 
og tre inn i VIKS, slik at VIKS blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune 
fra 01.01.2019. 
 
Kontrollutvalget i Larvik samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
Vedlegg:  
VIKS’ vedtekter 

 
Saksframstilling: 
Styret i VIKS hadde styremøte den 19.03.2018 hvor muligheten for inntreden av ny 
deltakerkommune i VIKS ble diskutert og behandlet. Følgende vedtak ble fattet: 
 

«Styret ber sekretæren utarbeide en sak vedrørende ny deltakerkommune i 
VIKS til kontrollutvalgene i Sande, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Re, 
Færder, Larvik og Vestfold fylkeskommune. Saken må behandles innen 
utgangen av mai 2018 i det enkelte kontrollutvalg. 

 
Dersom kontrollutvalgene slutter seg til at Sandefjord kommune inntrer i VIKS 
sendes en forespørsel om inntreden/medeierskap i VIKS til ordfører og 
rådmann i Sandefjord kommune.  

 
Blir det aktuelt kan arbeidsutvalget/sekretariatet sende en forespørsel om 
inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner» 

 

 
Bakgrunnen for vedtaket er at sekretariatet har vært i kontakt med Sandefjord 
kommune angående kontrollutvalgssekretariatsfunksjon for Sandefjord kommune. 
Kontrakten mellom Sandefjord kommune og Deloitte løper ut 31.12.2018, etter det 
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VIKS er kjent med. I den forbindelse er det spørsmål om hvordan Sandefjord 
kommune planlegger å løse sekretariatsoppgavene for kontrollutvalget fremover.    
 
Sekretariatet har derfor utarbeidet en sak til kontrollutvalgene i 
Sande, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Re, Færder, Larvik og Vestfold 
fylkeskommune om å invitere Sandefjord kommune til å tre inn i VIKS fra 01.01.2019, 
jfr. vedtektene §4. Målet er å behandle saken innen utgangen av mai 2018 i det 
enkelte kontrollutvalg. 
 
Dersom kontrollutvalgene gir sitt samtykke i behandlingen i kontrollutvalgene sendes 
en forespørsel som inviterer Sandefjord kommune til å tre inn i VIKS fra 01.01.2019. 
Invitasjonen vil bli sendt til ordfører og rådmann i Sandefjord kommune.  
 
Økt oppdragsmengde og liten/ingen økning i antall ansatte i VIKS vil gi reduserte 
kostnader for alle deltakerkommuner fra 01.01.2019.  Fra 2020 blir Sande og 
Holmestrand til nye Holmestrand kommune og Tønsberg og Re blir til nye Tønsberg 
kommune. I tillegg skal Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune slås 
sammen. Det blir færre kommuner fra 2020, men omfanget av arbeidsoppgaver for 
VIKS blir stabilt eller økende. Økningen skyldes større aktivitet i samfunnet, og derav 
flere saker og flere henvendelser.  
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VEDTEKTER 
 

 

 

 § 1 SELSKAPETS NAVN 

Selskapets navn er  

VESTFOLD INTERKOMMUNALE 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT  – VIKS 

 

  

 § 2 SELSKAPSFORM 

Selskapet er et interkommunalt/fylkeskommunalt samarbeid og 

opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27  

Selskapet er egen juridisk person og arbeidsgiveransvaret tilligger 

styret. 

 

 

 § 3 FORMÅL 

Formålet med samarbeidet er å utøve sekretariatfunksjon for 

kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg i Vestfold.  Dette slik 

det framgår av kommunelovens bestemmelser og forskrifter om 

kontrollutvalg. Selskapet kan også foreta selskapskontroll basert på 

bestilling fra det enkelte kontrollutvalg.  

Sekretariatet kan også utføre oppdrag for andre 

kommuner/fylkeskommuner enn deltakerkommunene etter vedtak i 

styret. 

 

 

 § 4 DELTAGERE 
Følgende kommuner/fylkeskommune er med i samarbeidet:   

Sande, Holmestrand, Re, Horten, Larvik, Færder, Tønsberg og Vestfold 

fylkeskommune. 

 

Inntreden av nye deltakerkommuner kan skje dersom eksisterende 

deltakerkommuners kontrollutvalg slutter seg til dette.  I en slik 

situasjon skal ansvarsfordelingen i.h.t. § 5 revideres med bakgrunn i 

den til enhver tid av styret vedtatte kostnadsfordeling for selskapet. 

 

 

 § 5 ØKONOMI 

Hver av deltagerne bidrar med et etableringstilskudd på til sammen kr. 

150.000, basert på vedtatt fordelingsnøkkel som for kostnader. 

 

Hver av deltagerne bidrar med et ordinært årlig driftstilskudd basert på 

styrets vedtatte driftsbudsjett fordelt på deltagerne ut fra  

 

 Et fast grunnbeløp med tillegg av andel av kostnadene fordelt etter 

innbyggertall. Fylkeskommunens innbyggertall settes lik den 

største kommunes innbyggertall. 

 medgått tid til spesielle prosjekter eller utredninger faktureres 

særskilt. 



33/18 Invitasjon til inntreden i VIKS - 18/00071-1 Invitasjon til inntreden i VIKS : 16-00166-20 Vedtekter VIKS - reviderte vedtekter pr.1.1 2018

                                                                                                             Side  2 

 

 

 

§ 6 FORRETNINGSKONTOR 
Selskapet har forretningskontor i Re kommune. 

 

 

 § 7 STYRET 
Styret består av en representant fra kontrollutvalget i   

deltakerkommunene m/personlige vararepresentanter. 

Styrerepresentanten bør fortrinnsvis være kontrollutvalgsleder. 

Styret velger selv leder og nestleder.  

1 representant fra de ansatte møter i styret som observatør. 

Styret velges for 4 år (kommunevalgperioden), første gang fram til 

31.12.07. 

Daglig leder kan ikke være medlem av styret. 

Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. 

 

Styret  

 skal sørge for at selskapet er organisert og driftet på en slik måte at 

virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt 

 kan ikke ta opp lån 

 skal sørge for at regnskapsføring er undergitt betryggende kontroll 

 skal føre tilsyn med daglig leder og har instruksjonsmyndighet over 

denne 

 foretar alle tilsettinger 

 skal påse at sekretariatet har tilfredsstillende arbeidsforhold, 

herunder lokaler og utstyr 

 delegere myndighet til og føre kontroll med daglig leder. 

 

 

 § 8 GODTGJØRELSER 

Møtegodtgjørelse m.v. til medlemmer av styret, styreleder og styrets 

nestleder fastsettes av styret. 

 

 

 § 9 DAGLIG LEDER 
  Selskapet skal ha daglig leder som tilsettes av styret. 

  

  Daglig leder  

 forestår den daglige ledelsen av selskapets drift og har ansvar for at 

de pålegg og retningslinjer som gis av styret blir fulgt 

 er sekretær for styret og har møte- og talerett i styremøtene 

 rapporterer til styret 

 forestår den daglige personalforvaltningen 

 anviser selskapets utgifter 

 

Utgifter til daglig leder personlig eller i saker det foreligger inhabilitet, 

anvises av styrets leder. 

 

Daglig leder kan knytte til seg uformelle, rådgivende faggrupper. 
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§ 10 ANSETTELSESFORHOLD 
  Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte. 

Styret ansetter og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for alt personell i 

selskapet. 

Selskapet skal ha pensjonsordning. 

Selskapet tilsluttes KS bedrift. 

 

 

 § 11 ØKONOMIPLAN – BUDSJETT 

Styret vedtar selskapets økonomiplan/årsbudsjett med angivelse av 

deltagernes driftstilskudd i samsvar med vedtatt fordelingsnøkkel iht. 

vedtektenes § 5. 

Vedtatt driftsbudsjett/økonomiplan oversendes deltagerne for 

innarbeidelse i deltagerkommunenes/fylkeskommunens driftbudsjett 

for Tilsyn og kontroll innen 01.09 hvert år. 

 

 

 § 12 ÅRSREGNSKAP – ÅRSBERETNING 

Revidert årsregnskap og årsberetning utarbeides av leder, vedtas av 

styret og oversendes deltagerkommunene til orientering. 

 

 

 § 13 REGNSKAPSFØRING – REVISJON 

Selskapets regnskaper skal avlegges etter hensiktsmessige 

regnskapsprinsipper. 

  Styret velger revisor. 

 

 

 § 14 UTTREDEN/OPPLØSNING AV SELSKAPET 

Dersom en enkelt deltager velger å gå ut av selskapet, må vedtak fattes 

av kommunestyret/fylkestinget selv, og framlegges for styret med 1 års 

varsel, jfr. KL`s § 27. 

 

Krav om oppløsning av samarbeidet skal behandles av de enkelte 

deltagere og må være godkjent av samtlige deltakere. 

 

 

 § 15 ENDRING AV VEDTEKTENE 

 Endringer i vedtektene krever tilslutning fra min. 2/3 av  

deltagende kommuner/fylkeskommunen. 

Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i vedtektene ved behov. 

 

 

 § 16 ANDRE BESTEMMELSER 

Selskapet skal forholde seg til vanlig kommunal forvaltningspraksis 

med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser og forskrifter.  

Likeledes skal Forvaltningslovens og Offentlighetslovens 

bestemmelser gjelde for selskapets virksomhet. 
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Arkivsak-dok. 18/00044-8 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 34/18 
REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
E-post fra Bøkebloggen til kontrollutvalgsmedlemmene og sekretariat 28.03.2018  

 
Saksframstilling: 
 
E-post fra Bøkebloggen oversendt kontrollutvalgets medlemmer og sekretariat 
28.03.2018 fremlegges til orientering.  
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Arkivsak-dok. 18/00043-5 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 35/18 
EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
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