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Arkivsak-dok. 19/00031-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 01/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN AV 05.12.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.12.2018 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.12.2018. 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Horten 
 
Dato: 05.12.2018 kl. 18:00 
Sted: Ynglingsalen 
Arkivsak: 17/00240 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Anne Lise Olafsen, medlem 
Heidi Ørnlo, medlem 
Trond Nauf, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Andor Røstad 

  
Forfall:  Ingvar Kjørum, nestleder 

 
  
Andre: Horten kommune, rådmann Ragnar Sundklakk 

     «            «       , Leder plan- og utbyggingstjenester  
Lasse Henriksen tilstede i sak 38/18 
Vestfold Kommunerevisjon, revisor Steinar Nersveen  
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 
 

Møteleder: Jan Nærsnes 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

Leder ønsker velkommen og møtet ble satt kl.18.00.  
Administrative oppgaver: 
Kontrollutvalgsleder nevnte at utvalget ville sende en oppmerksomhet til Ingvar 
Kjørum. Det ble også nevnt at kontrollutvalgsleder vil kommentere budsjettet 2019 
når det blir behandlet i kommunestyret. Veilederen for god skikk og praksis for 
kontrollutvalgssekretariatene ble delt ut. 
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

31/18 
17/00240-
34 

Godkjenning av protokollen 26.09.2018 2 
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12 
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33/18 18/00142-1 Henvendelse 08.11.2018 fra Beyond Cinematic 3 
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4 
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36/18 18/00147-1 Møteplan 2019 5 

37/18 
18/00049-
14 

Referatsaker 6 

38/18 
18/00050-
19 

Eventuelt 7 

    

 
 
Saker til behandling 

31/18 Godkjenning av protokollen 26.09.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 31/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.09.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.09.2018 godkjennes. 
[Lagre]  
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32/18 Henvendelse av 26.09.2018 fra Juvodden 
  
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 32/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det vises til behandlingen av sak 25/11 i kontrollutvalgsmøtet 26.09.2018. 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen. 
 
 
Møtebehandling 
Henvendelsen omhandler eiendomsstrategi og salg av kommunens arealer, fast 
eiendom vedrørende Indre Havneby. Kontrollutvalget har mottatt flere henvendelser i 
saken, og henvendelsene har vært lagt frem for utvalget. Svar på stilte spørsmål ble 
besvart fra Horten kommune av kommunalsjef Geir Kjellsen i møtet 26.09.2018.  
 
Videre mottok kontrollutvalget en ny henvendelse 26.09.2018 fra Bettina Juvodden 
om denne saken, samme dag som kontrollutvalgsmøtet ble avholdt. Henvendelsen 
fra Bettina Juvodden ble delt ut på møtet til kontrollutvalgsmedlemmene.   
 
Denne henvendelsen ble kommentert, og utvalget var enig i å ikke gå videre med 
henvendelsen. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Det vises til behandlingen av sak 25/11 i kontrollutvalgsmøtet 26.09.2018. 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen 
 
[Lagre]  
 

33/18 Henvendelse 08.11.2018 fra Beyond Cinematic 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 33/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten innstilling. 
 
Møtebehandling 
Henvendelse fra Beyond Cinematic den 08.11.2018 som omhandler spørsmål om 
Horten kommune har overtrådt offentleglova, anskaffelseslovverket, kommunens 
etiske retningslinjer og antikorrupsjonsbestemmelser i forbindelse med «Hortenlove». 



1/19 Godkjenning av protokollen av 05.12.2018 - 19/00031-1 Godkjenning av protokollen av 05.12.2018 : Protokoll Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018, sign

 4  

Henvendelsen ble diskutert. Det ble ikke tatt stilling til om øvrige vedlegg i 
henvendelsen skal etterspørres.  
Utvalget gikk for sekretariatets alternativt forslag nr 1. 
  
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer administrasjonssjefen for en redegjørelse av spørsmålene i 
henvendelsen fra Beyond Cinematic før utvalget eventuelt går videre med saken. 
[Lagre]  
 
 
 

34/18 Orientering om forvaltningsrapport "Skolehelsetjenesten i et 
tverrfaglig perspektiv" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 34/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra revisor tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skolehelsetjenesten i et 
tverrfaglig perspektiv». Det ble vist til en e-post sendt til kontrollutvalgsmedlemmene 
03.12.2018 om en utvidelse av undersøkelsen. Utvalget var enig i at alderen fra 13 – 
20 år skal medtas i rapporten. Det vil ikke medføre ytterligere kostnader med 
prosjektet, men leveringstiden er foreslått endret til 10.03.2018.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra revisor tas til orientering, og forvaltningsrapporten 
«Skolehelsetjenesten i et tverrfaglig perspektiv» leveres 10.03.2018 med utvidet 
innhold i samsvar med forslag fra revisjon. Forvaltningsrapporten leveres med 
rådmannens uttalelse til sekretariatet. 
 
 
[Lagre]  
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35/18 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 35/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om den løpende revisjonen for 2018, og det ble vist til notat av 
16.11.2018 fra Vestfold kommunerevisjon. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 

36/18 Møteplan 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 36/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Møteplan for kontrollutvalget i Horten kommune for 2019: 
Onsdag 20. mars  
Onsdag 22. mai (årsoppgjørsmøte) 
Onsdag 25. september (budsjettmøte) 
Onsdag 06. november 
Onsdag 18. desember 

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
Møtene begynner som hovedregel kl. 18.00. 
 
 
 
Møtebehandling 
 
Saken ble behandlet. 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

Møteplan for kontrollutvalget i Horten kommune for 2019: 
Onsdag 20. mars  
Onsdag 22. mai (årsoppgjørsmøte) 
Onsdag 25. september (budsjettmøte) 
Onsdag 06. november 
Onsdag 18. desember 

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
Møtene begynner som hovedregel kl. 18.00 
 
[Lagre]  
 
 
 

37/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 37/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Kontrollutvalgsleder kommenterte saken om sammenslåingen mellom VIKS og 
TEMARK som var tatt opp i styremøte i VIKS 20.11.2018.Styret innstilte på en 
sammenslåing for å møte fremtiden. 
 

• Norges kommunerevisorforbund, NKRF, skal holde kontrollutvalgskonferansen 
30. og 31. januar 2019 på Gardermoen. Kontrollutvalgsleder bad 
kontrollutvalgsmedlemmene melde fra til sekretariatet i VIKS om eventuell 
deltakelse. Kontrollutvalgsleder nevnte at utvalget har anledning til å stille med 
to deltakere. 

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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38/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
«Byggesaksbehandling – Horten kommune», Eventuelt 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 38/18 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Møtebehandling 
På kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018, sak 20/18 ble forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksbehandling – Horten Kommune» behandlet. Rapporten er nå behandlet i 
kommunestyret og innstillingen var sammenfallende med kontrollutvalget sin 
innstilling.  
Administrasjonssjefen og leder for plan- og utbyggingstjenester Lasse Henriksen 
gjennomgikk oppfølgingen av tiltakene i rapporten. Det ble delt ut et notat som ble 
grundig gjennomgått av leder for plan- og utbyggingstjenester og 
administrasjonssjefen kommenterte underveis. Det ble blant annet nevnt at 
kommunen samarbeider med andre tilsynsorganer, sporbarhet, internkontroll og 
kommunens fremtidig utvikling. Spørsmål ble besvart, og saken ble diskutert.  
 
Utvalget er meget fornøyd med at forvaltningsrevisjonsrapporten er brukt til læring og 
utvikling. 
 
Videre Informerte administrasjonssjefen om sakene og status i Indre Havneby, 
Brårudåsen og sentrumsskolen. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget er meget godt fornøyd med den grundige gjennomgangen og 
oppfølgingen av rapporten «Byggesaksbehandling – Horten Kommune», 
Tilbakemeldingen viser at forvaltningsrapporten er brukt til læring og utvikling. 
 
[Lagre]  
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 7. mars 2019 
 
 
Revetal 6. desember 2018 
For leder i kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærsnes 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 18/00142-8 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 02/19  
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM «HORTENLOVE», 
HENVENDELSE AV 08.11.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Kommunedirektørens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

• Brev av 08.11.2018 fra Beyond Cinematic 

• Vedlegg om rettigheter og åndsverksloven 

 
Saksframstilling: 
Henvendelse fra Beyond Cinematic av 08.11.2018 ble lagt frem i 
kontrollutvalgsmøtet 05.12.2018 i sak 33/18. 
 
Henvendelsen fra Beyond Cinematic omhandler spørsmål om Horten kommune har 
overtrådt offentliglova, anskaffelseslovverket, kommunens etiske retningslinjer og 
antikorrupsjonsbestemmelser vedrørende «HortenLove».  
 
Det er sendt innsynskrav som er vurdert av fylkesmannen. I brevet av 23.08.2018 ber 
fylkesmannen kommunen om å behandle klagen, eller sende saken tilbake til 
fylkesmannen dersom de opprettholder avvisingen av saken for endelig avgjørelse. 
Ovennevnte blir skrevet om i henvendelsen, og Horten kommune hadde ikke så langt 
utført dette da forrige kontrollutvalgsmøte ble avholdt. 
 
Videre stilles det spørsmål ved at «HortenLove»-foreningen ikke gir innsyn, om 
kontrollen over varemerket «HortenLove» er gitt bort, at det er sammenblanding av 
roller vedrørende bestiller og leverandør, og om kommunestyrevedtak er tilsidesatt. 
 
Henvendelsen ble diskutert i kontrollutvalgsmøtet 05.12.2018.Følgende vedtak ble 
fattet i saken 33/18: 

«Kontrollutvalget inviterer administrasjonssjefen for en redegjørelse av 
spørsmålene i henvendelsen fra Beyond Cinematic før utvalget eventuelt går 
videre med saken.» 
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Normalt behandler kontrollutvalget ikke enkeltsaker og skal ha fokus på 
systemkontroll. Kontrollutvalget er ikke er klageorgan. 
 
Kommunedirektøren er invitert til kontrollutvalgsmøtet for å redegjøre for 
spørsmålene i henvendelsen om «HortenLove».  
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Til kontrollutvalget i Horten kommune 

VIKS 

Revetalgata 10 

3174 Revetal 

Tromsø, 8. november 2018 

Har Horten kommune overtrådt Offentleglova, Anskaffelseslovverket, kommunens etiske 

retningslinjer og antikorrupsjonsbestemmelser? 

Vi ønsker at Kontrollutvalget ser nærmere på vår sak knyttet til hvorvidt Horten kommune har 

omgått Anskaffelseslovverket og Offentleglova i segmentene markedsføring, reklameproduksjon, 

innholdsproduksjon, attraktivitetsstrategi og filmproduksjon for årene 2014, 2015, 2016 og 2017. 

Vi henvendte oss til kommunen i (første gang i januar 2018). Vi har fortsatt ikke fått innsyn, 

Horten kommune svarer ikke på våre henvendelser.  

Innsynskravet har blitt vurdert av fylkesmannen.  I brev av 23.08.2018 ber Fylkesmannen 

kommunen om å behandle klagen, eller om å sende saken tilbake til Fylkesmannen dersom de 

opprettholder avvisningen av saken for endelig avgjørelse. Dette har så langt ikke skjedd. 

Sikre åpen konkurranse og at innbyggernes rettigheter ivaretas 

Da vi startet våre undersøkelser ville vi som lokal aktør sikre oss at vi ikke urettmessig ble 

utestengt fra et interessant marked. Pr. nå er ikke dette lenger aktuelt for oss, men i løpet av den 

urovekkende prosessen som har pågått i 10 måneder har ønsket om å bidra til at innbyggerne 

rettigheter sikres, og at offentlige anskaffelser og forretningsdrift gjennom kommunaleide 

foreninger skjer på rettmessig måte i alle sammenhenger, økt. Dialogen har foregått på flere 

arenaer, med ledere fra flere av kommunens etater og nivåer, samt Hortenlove-foreningen.  

Hva er egentlig forholdet mellom Horten kommune og Hortenlove-foreningen? 

Samtidig som vi ba om innsyn i kommunen, gjorde vi det samme for Hortenlove-foreningen. Den 

finansieres med opptil 3 millioner kroner over en tre års periode, og opp mot 100 % av 

foreningens driftskapital kommer fra Horten kommune. Det betyr at nær hele driften i foreningen 

Hortenlove er betalt over kommunebudsjettet. I kommunestyrets vedtak av 06.08.17 instrueres 

foreningen i å følge Anskaffelseslovverket og Offentleglova. Ut fra alt dette forsto vi det slik at 

Hortenlove-foreningen var i kommunalt eie, og ba om innsyn i Hortenlove-foreningen når det 

gjelder segmentene nevnt ovenfor. Det har vi ikke fått, og stiller oss undrende til en del aspekter 

rundt dette. Kan Hortenlove-foreningen, som forvalter store beløp av felleskapets midler, minst 3 

millioner kroner bare i 2018-2019, unndra seg kommunestyrets instruksjon? 

Har kommunen gitt fra seg et varemerke uten videre? 

Hortenlove-foreningen eies 50-50 av Horten kommune og Næringsforeningen, men kommunen 

betaler driften. Kan det bety at foreningen ikke er underlagt kommunens regelverk om innsyn og 

anskaffelser? Hvordan henger det i tilfelle sammen med kommunestyrevedtaket?  
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Hvorfor endret kommunen ordlyden angående eierskap knyttet til bruk av logoen til varemerket 

#hortenlove på ettervinteren i 2018? I januar var ordlyden på Horten kommunes nettside som 

angår rettigheter knyttet til bruk av #hortenlove logoen pkt. 3 som følger:  

”Horten kommune forvalter rettighetene til logoen og bruken av denne. Det er opp til kommunen 

å bestemme hvem som kan benytte logoen og hvordan den kan benyttes. (---) Det er ikke lov til å 

benytte logoen på artikler som skal selges, uten etter samtykke fra Horten kommune” (se 

screeenshot på vedlegg 1).  

Endringen som er gjort på ettervinteren i 2018 består i hovedsak av at Horten kommune ble 

byttet ut med Hortenlove-foreningen. Hva ligger til grunn for denne endringen og hvem har 

godkjent den? Er dette behandlet på forsvarlig måte, eller kan administrasjonen ved et 

pennestrøk gi fra seg eierskap og styringsrett til et varemerke? I den korrigerte ordlyden ser det 

ut til at Horten kommune har gitt fra seg hele varemerket #hortenlove til Hortenlove-foreningen. 

Det er vanskelig å forstå at Horten kommune ønsker å gi fra seg eierskap og styringsrett til et 

varemerke uten videre, og spesielt med tanke på at varemerket i all hovedsak er finansiert over 

kommunebudsjettet. Er denne endringen gjort for å markere et skille mellom Horten kommune 

og Hortenlove-foreningen? Var da ikke dette skillet definert fra før?  

Hortenlove varemerket var i årene før april 2017 eid i sin helhet av Horten Kommune. 

Etableringen av den nye foreningen er i følge kommunestyrevedtaket også finansiert i all 

hovedsak av kommunen og med offentlige midler. Hvorfor ble 50% av eierskapet gitt til private 

næringsinteresser i 2017? 

Brudd på HK s etiske retningslinjer og antikorrupsjonsbestemmelsene? 

I denne konkrete saken har vi vært i kontakt med næringssjef Karl Jørgen Tofte og kommunalsjef 

Helge Skatvedt. Vi registrerer også at kulturavdelingen har et tett og nært samarbeid med 

Hortenlove-foreningen. Har Hortenlove-foreningen i praksis en sektorovergripende rolle i 

kommunen? I tilfelle er det av ytterst vesentlig betydning at samarbeidet på alle måter er åpent 

og skjer på en rettmessig måte.  

Supercruiser AS er den foretrukne leverandør for Hortenlove-foreningen i de segmentene vi har 

bedt om innsyn i. Vi stiller oss derfor undrende til at tidligere daglig leder/prosjektleder for 

Hortenlove-foreningen også er eier og daglig leder av Supercruiser AS. Hun sitter dermed i en 

rolle der hun (indirekte?) påvirker tildeling av kontrakter til sitt eget selskap og deres 

underleverandører. Vi stiller spørsmål ved om dette er i overenstemmelse med kommunens 

etiske retningslinjer og antikorrupsjonsbestemmelser. 

Har tildeling av kontrakt til Supercruiser foregått på lovlig vis? 

Supercruiser AS mottar i underkant av 1 millioner årlig i 3 år fra 2018 fra kommune. Det betyr at 

de har fått en kontrakt verdt opp mot 3 millioner kroner. Dette skjer gjennom Hortenlove-

foreningen, men er regelverket om anskaffelser fulgt? I tillegg kommer alle utbetalinger til 

Supercruiser AS (tidligere Hokus Focus AS) fra Horten kommune som har skjedd de foregående 
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årene vi har bedt om innsyn i. Uten innsynsmulighet kan vi som opererer i samme 

markedssegment ikke vite om dette har foregått i tråd med anskaffelseslovverket. Kommunens 

innbyggere kan da ikke vite om deres skattepenger blir forvaltet på lovlig vis og at ulike aktører 

likebehandles og får mulighet til å bidra til utvikling av byen.  

Uheldige bindinger kan vanskeliggjøre likebehandling  

Det hører også med til historien at det er forretningsmessige forbindelser mellom andre aktører 

innenfor #hortenlove. Nestleder (Styreleder når kontrakten ble tildelt og juridisk styreleder frem 

til oktober 2018) i foreningen har et omfattende forretningsforhold til Supercruiser AS. Han er 

også eier av lokalene i Redningen der både Hortenlove-foreningen og Supercruiser AS er 

leietakere. I disse krysningspunktene befinner kommunale etatsledere seg. De sitter svært nær 

den kommunale felleskassen. Antikorrupsjonsbestemmelser er utarbeidet for å sikre 

likebehandling av leverandører, samt sikre optimal forvaltning av fellesskapets ressurser. Dette 

sikres ikke når båndene blir tette, og åpenhet og likebehandling utelates. 

Svekket troverdighet 

I stedet for å bidra til åpenhet som sikrer sunn konkurranse har toppledere i kommunen gjort 

store anstrengelser for å hindre innsyn. Dette forhindrer forsvarlig kontroll og forvaltning av 

fellesskapets midler, og i neste instans likebehandling av leverandører. Dette mener vi svekker 

Horten kommunes troverdighet. Kommunens ansatte, og særlig etatslederne, har et stort ansvar 

for å behandle sine innbyggere med respekt. Vi opplever oss nærmest som trakassert, det 

oversittes frister, svares ut svært tilfeldig, uvillig og arrogant. Og det mest alvorlige; vi blir hindret 

i vår lovfestede rett til innsyn. 

Vi ber om at Kontrollutvalget ser på denne saken i lys av følgende punkter: 

1)      Horten kommune vil ikke gi innsyn 

2)      Hortenlove-foreningen vil ikke gi innsyn 

3)      Kontrollen over varemerket #hortenlove er gitt bort 

4)      Sammenblanding av roller 

5)      Tilsidesettelse av kommunestyrevedtak 

Det er 17 vedlegg med dokumentasjon i saken, som oversendes dersom det er av interesse. 

 

Med vennlig hilsen 

Beyond Cinematic AS 

 

__________________________  

Ola T. P. Landsverk  
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Arkivsak-dok. 19/00086-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 03/19 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2018 

 

Forslag til vedtak: 
Forslag til årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Horten kommune godkjennes. 
Årsrapporten oversendes kommunestyret. 
 
Vedlegg:  
Kontrollutvalgets årsrapport 2018 i Horten kommune. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal i henhold til § 77 pkt.6 i kommuneloven informere 
kommunestyret om sitt arbeid. Årsrapporten oppsummerer utvalgets viktigste 
aktiviteter gjennom 2018.  
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ÅRSRAPPORT  2018 FOR 

 
KONTROLLUTVALGET I HORTEN 

 
 
 

INNLEDNING: KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG 
SAMMENSETNING 

 
Hjemmel 
Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg i henhold til  
kommuneloven kapittel 12 ”Internt tilsyn og kontroll. Revisjon”. Kommunal og 
moderniseringsdepartementet har i medhold av loven fastsatt «Forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” som nærmere definerer utvalgets 
oppgaver. 
 

Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre løpende tilsyn med 
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

 

Blant de viktigste oppgavene til kontrollutvalget er: 
 

• påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte, herunder å holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet 

• avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 
• påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 
• påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon 
• utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
• rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon 
• påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjonsprosjekter 

blir fulgt opp 
• påse at det gjennomføres selskapskontroll 
• utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll 
• rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll 
• innstille overfor kommunestyret om valg av revisjonsordning 
• utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
• vurdere henvendelser fra innbyggerne 
• stille krav til kommunens etiske bevissthet 
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Sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av medlemmene skal være 
medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 

 
 

Kontrollutvalget for perioden 2015-2019 har følgende sammensetning: 
 

Medlemmer:     Varamedlemmer: 
    

Jan Nærsnes, (H) leder   Magnus Skulstad-Johnsen (H) 
Ingvar Kjørum (AP) nestleder  Lisbeth M. Zaleski (FrP) 
Heidi Ørnlo (AP)     Dag N. Kristoffersen (V) 
Anne Lise Olafsen (R)   Jan Focas (Ap) 
Trond Nauf (FrP)    Andor Røstad (AP) 

     
   

 
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2018 

 
Generelt 
I 2018 hadde kontrollutvalget fem møter og behandlet 38 saker. Lovpålagt revisjon er 
utført av Vestfold Kommunerevisjon.  

 

Revisors uavhengighet: 
Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 forpliktet til å avgi en årlig erklæring om sin 
uavhengighet. Erklæringen er en vurdering av oppdragsansvarlig revisors forhold til 
Horten kommune. 
 
Daglig leder i Vestfold Kommunerevisjon, Linn Therese Bekken og statsautorisert 
revisor Linn Karlsvik, var oppdragsansvarlig revisor for Horten kommune i 2018. Det 
ble framlagt uavhengighetserklæring i møtet 02.05.2018, og kontrollutvalget tok 
denne til orientering. 

 
Mislighetssaker. 
Revisor innberettet ingen mislighetssaker til kontrollutvalget i 2018. 

 
 
Regnskapsrelaterte saker 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Horten kommunes regnskap og årsmelding for 2017 

 
Kontrollutvalget skal ga uttalelse om kommunens årsregnskap 2017. Uttalelsen ble 
lagt frem for formannskapet slik at denne ble tatt hensyn til før formannskapet avga 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

 
Hovedpunkter i kontrollutvalgets uttalelse: 

 
 Årsregnskapet viste kr. 1.351.917.816,- til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 13.259.669,-. 
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 Årsregnskapet for Horten kommune for 2017 viste et netto driftsresultat på 

kr 42,87 millioner, noe som var en reduksjon på ca. kr. 11 millioner fra 
2016. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er en viktig 
indikator på kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har anbefalt 
at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 1,75%. Netto driftsresultat i 
2017 i forhold til brutto driftsinntekter utgjorde 2,1% mot 2,8% i 2016. 
Kontrollutvalget var fornøyd med at kommunen gjennom stram styring 
oppnådde et regnskapsresultat som var bedre enn den anbefalte normen. 

 
 Likviditeten ble noe økt i 2017. Kontrollutvalget noterte seg at den ble 

vurdert som anstrengt og tilrådde at den fortsatt styrkes.  
 

 Investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse som viste kr. 0,-. 
Investeringene var kr. 22 millioner lavere enn regulert budsjett. 

 Kommunens langsiktige gjeld utgjorde til sammen kr 1 881 millioner og 
økte med kr 114 millioner i 2017. I dette beløpet var det også inkludert lån 
til VAR-sektoren, lån til Horten havnevesen og formidlingslån.  

 
 Disposisjonsfondet økte med kr 30,1 millioner i 2017 og utgjorde ved årets 

utgang kr. 150,9 millioner. Kontrollutvalget registrerte den positive 
styrkningen av dette fondet. 

   
 
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2017 Horten Medisinske senter KF 
 

 Regnskapet for 2017 viste et netto driftsresultat på kr 31.495,- og et 
tilsvarende regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0,-..  

 
 Investeringsregnskapet viste totale investeringer på kr 105,9 millioner i 

2017 og ble gjort opp med et udekket finansieringsbehov på kr 11,6 
millioner.  

 
 Kontrollutvalget registrerte at avtalen med hovedentreprenør var avviklet 

og at det var bebudet rettssak.  
 
Virksomhetskontroll/Enhetskontroll 
Som en del av den rutinemessige revisjonen av regnskapet i Horten kommune, 
gjennomførte Vestfold kommunerevisjon enhetskontroll av drift/bruk av idrettsanlegg 
med særskilt rapport til kontrollutvalget i 2017. Kontrollutvalget fikk en orientering om 
administrasjonens oppfølging av dette i møtet 02.05.2018.  
  
Revisjonsplan 2018 
Revisor framla revisjonsplan 2018 på kontrollutvalgets møte 26.09.2018 og orienterte 
nærmere om denne. Denne planen løper fram til årsregnskapet er ferdig revidert i 
april 2019. Revisjonsplan og de tilhørende rapporter er viktige dokumenter for at 
kontrollutvalget skal kunne ivareta sitt påse-ansvar. 
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Kontrollutvalget har blitt løpende orientert om den pågående regnskapsrevisjonen 
gjennom året 2018.  

 
 

Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i sitt møte 
06.04.2016. Ved utgangen av 2018 var status for planen slik: 

 
1.Intern kontroll lønn - levert 
2.Prosjektstyring – orientering fra administrasjonen 
3.Eldreomsorg 
4.Flyktninger – oppgaver og ansvar 
5.Byggesaksbehandling - levert 
6.Helsestasjon og skolehelsetjeneste - bestilt 
7.Etikk og varsling – orientering fra administrasjonen 
8.Vedlikehold av kommunale bygg - levert 
9.Barnevern - levert 
10.Avviksregistrering 
 
 

Kontrollutvalget behandlet ett forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2018: 
 

Behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksbehandling i Horten kommune» -  
 
Formålet med prosjektet var å undersøke om Horten kommune hadde en forsvarlig 
byggesaksbehandling, med betryggende kontroll og habilitetsvurdering. Vestfold 
kommunerevisjon undersøkte også kommunens arbeid med 
korrupsjonsforebyggende tiltak på området. I tillegg ble det undersøkt hva brukerne 
mener om kommunens byggesaksbehandling. Hovedproblemstillingene i 
forvaltningsrevisjonen var: 

 
• I hvilken grad sikrer Horten kommune forsvarlig saksbehandling av 

byggesøknader? 
 

• I hvilken grad har Horten kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende 
tiltak for byggesaksbehandlingen? 

 
Forvaltningsrapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møtet 06.06.2018, og 
kontrollutvalget sluttet seg til følgende anbefalinger: 
 

Brukerundersøkelsen  
• Horten kommune bør gjennomgå brukerundersøkelsen, og vurdere 

resultatene opp mot avdelingens målsettinger. Det bør deretter 
defineres hvilke tiltak som er hensiktsmessig å iverksette i oppfølgingen 
av denne.  
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Byggesaksbehandling  
• Byggesak bør iverksette tiltak for å redusere antall ikke-komplette 

søknader. Tiltak revisor anser aktuelle er f.eks. dialogmøter og 
deltakelse på aktuelle samlingsarenaer, for å sikre dialog med 
ansvarlige søkere.  

• Byggesak bør vurdere å etablere tiltak for å forenkle saksbehandlingen, 
eksempelvis utarbeide standardiserte tekster til mangelbrev, for å sikre 
effektiv og tydelig kommunikasjon.  

• Kommunen bør iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig 
bemanning og redusere sårbarheten i byggesaksavdelingen.  

 
Internkontroll / korrupsjonsforebyggende tiltak  

• Byggesak bør gjennomføre ytterligere opplæring i avvikssystemet, og 
sørge for å ta systemet i bruk - i tråd med kommunens retningslinjer og 
målsetninger.  

• Horten kommune bør minimum årlig innføre stikkprøvekontroller av 
byggesaksbehandlingen.  

• Byggesak bør sørge for at vurderinger av habilitet blir dokumentert i 
saksbehandlingssystemet. 
 

Administrasjonssjefen og leder for plan- og utbyggingstjenester orienterte 
kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten i møtet 05.12.2018. Kontrollutvalget sa 
seg meget fornøyd med at forvaltningsrevisjonsrapporten var brukt til læring og 
utvikling.  
 
 
Bestilling av ny forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget vedtok i møtet 26.09.2018 å bestille forvaltningsrevisjonen 
«Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv». Rapporten skal fremlegges i 
kontrollutvalgsmøtet 20.03.2019.  
 
Selskapskontroll   
Med selskapskontroll forstås kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.v. Kontrollen beskrives i kontrollutvalgsforskriften som to 
hovedaktiviteter som er vesensforskjellige: 
 

1. Eierskapskontroll (kontroll med hvordan kommunen utøver eierstyring i 
selskapet)  
 

2. Forvaltningsrevisjon i selskapet 
   
Kontrollutvalget behandlet overordnet analyse og plan for selskapskontroll for 
perioden 2016-2019 i sitt møte 15.06.2016. 
   

Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2018. 
 

Styret i Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) har oppnevnt 
observatører til representantskapene i de interkommunale selskapene. Leder i 
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kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærsnes, har vært observatør i Vestfold 
Interkommunale Brannvesen IKS (VIB). 

 
Andre saker relatert til kontroll og tilsyn  
 
Budsjett: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 26.09.2018 å anbefale kommunestyret å bevilge kr 
1.770.000, - i budsjett til tilsyn og kontroll i Horten kommune for 2019.  

 
Opplæring/konferanser 
Leder i kontrollutvalget deltok på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse på 
Gardermoen 07.02. - 08.02.2018. 

 
Kontakt med administrasjonen. 
Administrasjonssjefen og andre fra administrasjonen har møtt i flere 
kontrollutvalgsmøter og gitt de redegjørelser som har vært etterspurt samt svart på 
spørsmål fra kontrollutvalget. Herunder nevnes:  
 

• Orientering om omfanget og årsutviklingen av formidlngslån i møtet 
02.05.2018 

• Horten kommunes økonomiske situasjon i møtet 26.09.2018 
• Salget av Bromsjordet i møtet 26.09.2019 

 
Samarbeidet mellom kontrollutvalg/sekretariat og kommunens administrasjon 
oppleves som godt. 
 
Henvendelser 
Kontrollutvalget mottok flere henvendelser fra innbyggere og andre i 2018:  
 

• Henvendelse om saksbehandling i Plan og bygg-avdelingen, fremlagt i møtet 
14.02.2018.  

• Henvendelse om eiendomsstrategi og salg av kommunens arealer på 
Bromsjordet fremlagt i møtet 06.06.2018.  

• Henvendelse om bygging av bolig, lagt frem 26.09.2018.  
• Henvendelse om eiendomsstrategi og salg av kommunens arealer/fast 

eiendom i Indre havn, fremlagt i møtet 05.12.2018.  
• Henvendelse som omhandlet spørsmål om Horten kommune har overtrådt 

offentlegloven, anskaffelseslovverket, kommunens etiske retningslinjer og 
antikorrupsjonsbestemmelser i forbindelse med «#HortenLove», fremlagt i 
møtet 05.12.2018.  

 
Kontrollutvalgets sekretariat: 
Sekretariatstjenesten utføres av Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(VIKS), hvor Horten kommune er en av åtte deltakere. Leder i kontrollutvalget Jan 
Nærsnes er styreleder i VIKS for perioden 2016-2019. 
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Sekretariatet hadde i 2018 to ansatte i 100 % stillinger. Daglig leder i VIKS, Heidi 
Wulff Jacobsen, har vært sekretær for kontrollutvalget i Horten kommune. 
Kontorlokalene for sekretariatet ligger på Revetal. 

 
 

 
 

For leder av kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærsnes 
 
 

Revetal, 11.02.2019 
 
 

Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 18/00112-13 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 04/19 
BEHANDLING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 
"SKOLEHELSETJENESTEN I TVERRFAGLIG PERSPEKTIV"  

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Skolehelsetjenesten i tverrfagligperspektiv»: 
 

• Horten kommune bør sikre et tilstrekkelig systemrettet samarbeid med Horten 
videregående skole, inklusiv rutiner, jf. Helsedirektoretats Nasjonal faglig 
retningslinje, pkt. 5.1.  

 

• Horten kommune bør vurdere om dagens helsesøster-ressurs på 
videregående skole er tilstrekkelig for ivaretakelse av nasjonale krav og 
føringer på videregående skole-nivå.  

 

• Horten kommune bør gjennomgå resultatene i spørreundersøkelsene, og 
vurdere om det er behov for å iverksette tiltak.  

 
Kontrollutvalget registrerer at kommunedirektøren er enig i at rapporten har belyst 
viktige forbedringsområder for utvikling av helsetjenesten og har fremlagt en plan for 
gjennomføringen av anbefalingene. 
 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen 
utløpet av 14.10.2019. 
 
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingen i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Skolehelsetjenesten i tverrfagligperspektiv»: 
 
 

• Horten kommune bør sikre et tilstrekkelig systemrettet samarbeid med Horten 
videregående skole, inklusiv rutiner, jf. Helsedirektoretats Nasjonal faglig 
retningslinje, pkt. 5.1.  
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• Horten kommune bør vurdere om dagens helsesøster-ressurs på 
videregående skole er tilstrekkelig for ivaretakelse av nasjonale krav og 
føringer på videregående skole-nivå.  

 

• Horten kommune bør gjennomgå resultatene i spørreundersøkelsene, og 
vurdere om det er behov for å iverksette tiltak.  

 
Kommunestyret registrerer at kommunedirektøren er enig i at rapporten har belyst 
viktige forbedringsområder for utvikling av helsetjenesten og har fremlagt en plan for 
gjennomføringen av anbefalingene. 

 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av 
anbefalingene innen 14.10.2019. 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapport «Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv» 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet fremlagt prosjektplan i flere omganger. I 
kontrollutvalgsmøte 26.09.2018, sak 26/18, ble forslag til prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv» 
vedtatt. I hvilken grad skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom blir brukt ble i 
tillegg medtatt i prosjektet.   
 
Formål med prosjektet har vært å undersøke kommunens skolehelsetjenestetilbud i 
ungdomsskole og i videregående skole, samt helsestasjon for ungdom. Det har vært 
særlig fokus på hvordan kommunen har tilrettelagt for å oppfylle kravene til 
tjenestenes innhold. Revisor har også undersøkt hvor fornøyd elever ved 
ungdomsskolene i Horten og Horten videregående skole er med kommunens tilbud 
om skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. 
 
 
Prosjektet har følgende problemstilling:  

 
1. I hvilken grad ivaretas nasjonale og kommunale krav og føringer til 
skolehelsetjeneste for ungdom og helsestasjon for ungdom?  
Herunder  

• Skolehelsetjenestens samarbeid med skole, gjennom:  

o systemrettet samarbeid  

o å ha oversikt over elevenes helsetilstand  
o å bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen 

ønsker det  
o å tilby seg å bidra i skolens undervisning om seksuell helse  
o å tilby alle ungdomsskoleelever å besøke helsestasjon for ungdom  
o å bidra i skolens arbeid med tiltak som fremmer et godt psykososialt miljø  

 

• Helsesøstertjenesten i kommunen  
 

• Helsestasjonstjenester for ungdom  
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2. I hvilken grad er elever ved ungdomsskoler og videregående skole i Horten 
kommune fornøyd med kommunens tilbud om skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom?  
 
 
I forvaltningsrevisjonsrapporten er det konkludert med følgende anbefalinger: 
 

• Horten kommune bør sikre et tilstrekkelig systemrettet samarbeid med Horten 
videregående skole, inklusiv rutiner, jf. Helsedirektoretats Nasjonal faglig 
retningslinje, pkt. 5.1.  

 

• Horten kommune bør vurdere om dagens helsesøster-ressurs på 
videregående skole er tilstrekkelig for ivaretakelse av nasjonale krav og 
føringer på videregående skole-nivå.  

 

• Horten kommune bør gjennomgå resultatene i spørreundersøkelsene, og 
vurdere om det er behov for å iverksette tiltak.  

 
Vestfold Kommunerevisjon har 08.03.2019 oversendt forvaltningsrapport med 
kommunedirektørens uttalelse, jfr. vedlegg. Slik sekretariatet vurderer rapporten, 
svarer den på problemstillingene i prosjektplanen. 
 
Det vises for øvrig til kommunedirektørens uttalelse hvor anbefalingene tas til 
etterretning, og hvor det fremlegges en plan for gjennomføring av hvordan 
anbefalingene vil bli fulgt opp, jfr. kapittel 8, side 41 og 42.  
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0. SAMMENDRAG  
På oppdrag fra kontrollutvalget i Horten kommune har Vestfold kommunerevisjon 
gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv - 
Horten kommune.  
 
I prosjektet har vi undersøkt hvordan Horten kommune ivaretar nasjonale og kommunale 
krav og føringer til skolehelsetjenesten på ungdomsskole og videregående skole, samt 
helsestasjon for ungdom. Vi har også undersøkt hvor fornøyde elevene ved de tre 
ungdomsskolene i Horten og Horten videregående skole er med kommunens tilbud om 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.  
 

Oppsummering av revisjonens vurderinger 
 
Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på to problemstillinger: 
 

1. I hvilken grad ivaretas nasjonale og kommunale krav og føringer til 
skolehelsetjeneste for ungdom og helsestasjon for ungdom? 

 
Revisjonen konkluderer med at Horten kommune i hovedsak ivaretar nasjonale og 
kommunale krav og føringer til skolehelsetjenesten for ungdom og helsestasjon for ungdom.  
 
Revisjonen har først vurdert i hvilken grad nasjonale krav og føringer til skolehelsetjenesten 
for ungdom og helsestasjon for ungdom ivaretas. Helsedirektoratets «Nasjonale faglige 
retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom» oppsummerer de rettslige kravene til 
hvordan helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal være innrettet. 
Retningslinjen gir også egne anbefalinger om hvordan innholdet i tjenestene bør være for å 
oppnå god praksis og dermed også forsvarlighet. Fra retningslinjen har vi sett nærmere på 
følgende forhold: 
 

 Skolehelsetjenestens systemrettede samarbeid med skolen: 
Revisjonen konkluderer med at skolehelsetjenesten har tilrettelagt for et systemrettet 
samarbeid med ungdomsskolene. Samarbeidet fremgår av blant annet samarbeidsrutiner og 
felles planer. Både helsesøstrene og skolelederne på ungdomsskolene mener at rutinene og 
planene er hensiktsmessige og at samarbeidet fungerer godt.  
 
Revisjonen vurderer at skolehelsetjenesten ikke har etablert et tilstrekkelig systemrettet 
samarbeid med Horten videregående skole, i tråd med Nasjonal retningslinje. Det foreligger 
ikke samarbeidsrutiner, men imidlertid dokumenter som viser oppgaver og en årsplan som 
helsesøster skal følge på videregående skole. Revisor vurderer at skolehelsetjenenstens 
systemrettede samarbeid med videregående skole, er noe kommunen med fordel kunne sett 
nærmere på.  
 

 Skolehelsetjenestens tverrfaglige samarbeid 
Revisjonen har fått oversendt flere samarbeidsrutiner mellom skolehelsetjenesten og andre 
instanser som det er naturlig for skolehelsetjenesten å samarbeide med. Skolehelsetjenesten 
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opplyser at det tverrfaglige samarbeidet i all hovedsak fungerer bra. Det foreligger ikke noen 
rutine for samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og den kommunale PPT (Pedagogisk-
Psykologisk-Tjeneste). Fra skolehelsetjenestens side er dette ønskelig. Revisjonen støtter 
skolehelsetjenestens vurdering. Hva gjelder samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og 
barneverntjenesten, gir skolehelsetjenesten uttrykk for at rutinen, som finnes, ikke er 
revidert etter ny organisering i barneverntjenesten.  
 

 Skolehelsetjenestens oversikt over elevenes helsetilstand: 
Revisjonen konkluderer med at skolehelsetjenesten bidrar til kommunens tverrsektorielle 
folkehelsearbeid, gjennom å ha oversikt over ungdomsskoleelevenes helsetilstand.  
 
På videregående skolenivå er det mer utfordrende for helsesøster å ha oversikt over 
elevenes helsetilstand. Dette kan ha sammenheng med at ressurssituasjonen på 
videregående skolenivå er lavere enn på ungdomsskolenivå. 
 

 Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den 
utstrekning skolen ønsker det: 

Revisjonen konkluderer med at skolehelsetjenesten både i ungdomsskolene og på Horten 
videregående skole, bidrar i undervisningen den utstrekning skolene ønsker det.  
 

 Skolehelsetjenesten bør tilby seg å bidra i skolens undervisning om seksuell helse: 
Revisjonen konkluderer med at skolehelsetjenesten bidrar i undervisning om seksuell helse, 
både på ungdomsskolene og Horten videregående skole.  
 

 Skolehelsetjenesten bør tilby alle ungdomsskoleelever å besøke helsestasjon for 
ungdom: 

Revisjonen kan konkludere med at alle ungdomsskoleelever i Horten kommune tilbys å 
besøke helsestasjon for ungdom.  
 

 Skolehelsetjenesten skal bidra i skolens arbeid med tiltak som fremmer et godt 
psykososialt miljø: 

Revisjonen kan videre konkludere med at skolehelsetjenesten er involvert i skolemiljøarbeid 
både på ungdomsskolene og på Horten videregående skole. Revisor vurderer at flere av 
skolehelsetjenestens oppgaver og tiltak i realiteten er forebyggende skolemiljøarbeid.  
Rektorene ved de tre ungdomsskolene og Horten videregående skole bekrefter alle at de 
samarbeider godt med helsesøster om skolemiljøet. Revisjonen konkluderer også med at 
Horten kommune har særskilt fokus på overgangene mellom barneskolen og ungdomsskolen 
og ungdomsskolen og videregående skole. 
 
Utover nevnte retningslinje har vi også vurderte enkelte sider ved både Horten kommunes 
helsesøstertjeneste og Helsestasjon for ungdom:  
 
Helsesøstertjenesten i kommunen 
Revisjonen har vurdert om skolehelsetjenesten er bemannet i tråd med anbefalte normkrav.  
Analyse av antall elever per årsverk helsesøster, sammenlignet med anbefalte normtall, viser 
at Horten kommune oppfyller anbefalt normtall, dvs. maks 550 elever per årsverk 
helsesøster, på alle de tre ungdomsskolene i kommunen.  
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Horten kommune oppfyller imidlertid ikke anbefalt normtall, dvs. maks 800 elever per 
årsverk helsesøster, ved Horten videregående skole. Per i dag er det ca 1050 elever ved 
Horten videregående skole. Avviket mellom normtall og faktiske tall kan bli enda større fra 
høsten 2019, da den nye videregående skolen vil kunne ta imot ca. 150 flere elever enn i 
dagens skole.   
 
Helsestasjonstjenester for ungdom 
Revisjonen konkluderer med at kravene vi har sett på vedrørende helsestasjon for ungdom 
alle er oppfylt. Dette vil si at helsestasjon for ungdom er gratis, at alle helsesøstrene ved 
helsestasjonen er sykepleiere og helsestasjonen har knyttet til seg lege, fysioterapeut og 
jordmor. Videre tilbyr helsestasjonen for ungdom råd og veiledning om seksuelle helse, 
inkludert prevensjonsveiledning og rekvirering av prevensjonsmiddel.  
 
Kommunens egne krav og føringer til skolehelsetjenesten for ungdom og helsestasjon for 
ungdom 
Kommunen har definert egne krav og føringer til skolehelsetjenesten for ungdom og 
helsestasjon for ungdom i Virksomhetsplan 2018 for Helsetjenesten for barn og unge. 
Kommunen har nedfelt tre indikatorer/delmål for 2018, innenfor prevensjon til unge jenter, 
implementering av tverrfaglig rutine i skolen og familieråd. Revisor vurderer at disse 
delmålene bygger på kommunens overordnede planverk, og kan konkludere med at Horten 
kommunes egne krav og føringer på området er oppfylt i 2018. 
 

2. I hvilken grad er elever ved ungdomsskoler og videregående skole i 
Horten kommune fornøyd med kommunens tilbud om 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom? 

 
For å kunne svare på denne problemstillingen, har revisjonen lagt elevenes svar i 
spørreundersøkelsene til grunn. Vi har undersøkt helsesøsters tilgjengelighet på skolen, og 
om de, som har vært i kontakt med helsesøster, har vært fornøyd med hjelpen de fikk. I 
hovedtrekk er tilsvarende spørsmål stilt om helsestasjon for ungdom i kommunen. 
 
Revisjonen kan konkludere med at vårt hovedinntrykk er at hovedandelen av både 
ungdomsskoleelever og videregåendeelever, som har svart på spørreundersøkelsen, er 
fornøyd med kommunens tilbud om skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.  
De som har benyttet seg av helsestasjon for ungdom, er blant annet alle svært fornøyde med 
hjelpen de fikk. Av de elevene, som har benyttet seg av skolehelsetjenesten, så er andelen 
fornøyd/ svært fornøyd med hjelpen de fikk høy på ungdomsskolenivå (83,5 %) og betydelig 
lavere på videregåendenivå (62 %). Vi gjør imidlertid oppmerksom på at svarprosenten fra 
videregåendeelevene var betydelig lavere enn på ungdomsskolen. Revisor vurderer at denne 
tilbakemeldingen kan henge samme med at helsesøsterressursen på videregåendenivå er 
betydelig lavere per elev enn på ungdomsskolen. Dette er mer omtalt under problemstilling 
1 – pkt. 5.8. 
 
Spørreundersøkelsene har også gitt oss noen tilbakemeldinger på forhold som kunne vært 
bedre. Både elever i ungdomsskolen og elevene i videregående skole, gir uttrykk for mangel 
på informasjon om når helsesøster er på skolen.  Begge elevgrupper ønsker seg dessuten at 
helsesøster er mer tilgjengelig. Det er en ganske lik andel av ungdomsskoleelever og elever i 
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videregående som har benyttet seg av skolehelsetjenesten, henholdsvis 26 % på 
ungdomsskolen og 29 % på videregående skole.  
 
Hva gjelder helsestasjon for ungdom, synes elevene på ungdomsskolen å være bedre 
informert om denne tjenesten enn videregåendeelevene. Enkelte elever ga uttrykk for at de 
ønsket lengre åpningstider ved helsestasjon for ungdom. Dette ble begrunnet med at det 
både kunne være vanskelig å få åpningstiden, på to timer, til å passe, og det var også veldig 
fullt på helsestasjon for ungdom i åpningstiden.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors anbefalinger: 
 Horten kommune bør sikre et tilstrekkelig systemrettet samarbeid med Horten 

videregående skole, inklusiv rutiner, jf. Helsedirektoretats Nasjonal faglig 
retningslinje, pkt. 5.1. 
 

 Horten kommune bør vurdere om dagens helsesøster-ressurs på videregående skole 
er tilstrekkelig for ivaretakelse av nasjonale krav og føringer på videregående skole-
nivå. 

 

 Horten kommune bør gjennomgå resultatene i spørreundersøkelsene, og vurdere 
om det er behov for å iverksette tiltak.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for prosjektet  
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, 
som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Prosjektet 
Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv - Horten kommune, ble bestilt av 
kontrollutvalget i Horten kommune i møte den 26. september 2018, sak 26/18.  
 

1.2. Avgrensing av prosjektet 
I tråd med kontrollutvalgets bestilling og vedtatt prosjektplan er revisors arbeid avgrenset til 

prosjektets to hovedproblemstillinger.  

 

Vi har ikke sett på skolehelsetjenesten på barneskolenivå, men skolehelsetjenesten ved 

ungdomsskolene og Horten videregående skole. Når det gjelder ungdommenes egen 

vurdering av skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har vi sendt 

spørreundersøkelse til de tre ungdomsskolene i Horten kommune og Horten videregående 

skole. De av Horten-ungdommene som er elever ved andre skoler, eventuelt ikke går på 

skole, er således ikke hørt. 

 

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

2.1 Formål  
Formål med prosjektet har vært å undersøke kommunens skolehelsetjenestetilbud i 

ungdomsskole og i videregående skole, samt helsestasjon for ungdom. Vi har hatt særlig 

fokus på hvordan kommunen har tilrettelagt for å oppfylle kravene til tjenestenes innhold. Vi 

har også undersøkt hvor fornøyd elever ved ungdomsskolene i Horten og Horten 

videregående skole er med kommunens tilbud om skolehelsetjeneste og helsestasjon for 

ungdom.  

 

2.2 Problemstillinger 
Det er utledet to problemstillinger i prosjektet:  
 

1. I hvilken grad ivaretas nasjonale og kommunale krav og føringer til 
skolehelsetjeneste for ungdom og helsestasjon for ungdom? 

Herunder  

 Skolehelsetjenestens samarbeid med skole, gjennom: 
o systemrettet samarbeid  
o å ha oversikt over elevenes helsetilstand 
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o å bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen 
ønsker det 

o å tilby seg å bidra i skolens undervisning om seksuell helse 
o å tilby alle ungdomsskoleelever å besøke helsestasjon for ungdom 
o å bidra i skolens arbeid med tiltak som fremmer et godt psykososialt miljø 

 

 Helsesøstertjenesten i kommunen 
 

 Helsestasjonstjenester for ungdom 
 

2. I hvilken grad er elever ved ungdomsskoler og videregående skole i Horten 
kommune fornøyd med kommunens tilbud om skolehelsetjeneste og helsestasjon 
for ungdom? 

 

3. REVISJONSKRITERIER 
Revisjonskriteriene1 til problemstilling 1 er utledet fra lov, forskrift og nasjonal retningslinje. 

Kriteriene er angitt under hvert underpunkt til problemstillingen i kapittel 5, og er nærmere 

omtalt i vedlegg 1 til rapporten.  

 
Den andre problemstillingen er beskrivende og det er ikke utarbeidet revisjonskriterier til 

den.  

4. METODE OG KVALITET 

4.1 Praktisk gjennomføring 
Revisjonen er gjennomført i perioden november 2018 – februar 2019. Tidsrammen for 
prosjektet utgjør ca. 400 timer.  
 
Vestfold kommunerevisjon har:  

 sendt oppstartsbrev til kommunen 

 gjennomført oppstartsmøte med administrasjonssjef, kommunalsjef oppvekst og skole, 
enhetsleder helsetjenesten for barn og unge og helsesøster/teamleder ungdomsteam  

 hatt intervjuer med de ansatte i skolehelsetjenesten/helsestasjon for ungdom 

 innhentet tilbakemeldinger fra rektorene ved de tre ungdomsskolene i Horten samt 
Horten videregående skole 

 sendt spørreundersøkelse til alle elever i 10. trinn ved de tre ungdomsskolene i Horten 
samt alle elevene i Vg2 ved Horten videregående skole 

 innhentet relevant dokumentasjon og gjennomført dokumentanalyser 

 hatt løpende dialog med enhetsleder helsetjenesten for barn og unge 

                                                           
1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal 

undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene 

som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter. 
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 gjennomført avslutningsmøte med kommunedirektør, kommunalsjef oppvekst og skole, 
enhetsleder helsetjenesten for barn og unge og helsesøster/teamleder ungdomsteam 

 
Vestfold kommunerevisjon vil takke alle i Horten kommune som har bidratt konstruktivt med 
informasjon til rapporten. 
 

4.2 Metodevalg 
Metodene, som er benyttet i forvaltningsrevisjonen, omfatter intervju, dokumentanalyser og 
spørreundersøkelser.  
 
Horten kommune har ansvar for skolehelsetjenester og helsestasjon for ungdom 13 til 20 år i 
kommunen. Vi har derfor valgt å sende spørreundersøkelser til både ungdomsskole- og 
videregåendeelever i kommunen. 
 
Spørreundersøkelse til ungdomsskoleelever  
Den elektroniske spørreundersøkelsen ble gjort tilgjengelig for alle elever på 10. trinn på 
Orerønningen, Holtan og Borre ungdomsskole, totalt 270 elever.  
 
Før undersøkelsen ble lagt ut, ble spørsmålene gjennomgått med leder av Helsetjenesten for 
barn og unge og ledende helsesøster for ungdomsteamet. Rektor og lærere ved de aktuelle 
skolene ble informert om spørreundersøkelsen i forkant av utsendelse, og rektor sørget for å 
gjøre spørreundersøkelsen tilgjengelig for elevene.   
 
Av totalt 270 elever, fikk vi 228 svar, som gir en svarprosent på 84 %.  
 
Spørreundersøkelse til elever i videregående skole 
Den elektroniske spørreundersøkelsen ble gjort tilgjengelig for alle elever i Vg2 ved Horten 
videregående skole, totalt 365 elever.  
 
Denne spørreundersøkelsen ble også gjennomgått med leder av Helsetjenesten for barn og 
unge og ledende helsesøster for ungdomsteamet før den ble lagt ut for elevene. Rektor 
sørget for at spørreundersøkelsen ble gjort tilgjengelig for elevene og det ble purret en gang.   
 
Av totalt 365 elever, fikk vi 117 svar, som gir en svarprosent på 32 %. Dette er en betydelig 
lavere svarprosent enn for ungdomsskolenivå. Vi kan derfor ikke si at svarere er 
representativt for alle Vg2 elevene, men svarene gir oss noen tendenser på hvordan elevene 
opplever skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.  
 

4.3 Kvalitetssikring  
Møtereferater og referater fra intervjuene er verifisert ved at administrasjonen har fått 
tilsendt disse og anledning til kommentere dem. Forut for utsendelse av rapporten til formell 
høring, sendte revisjonen en foreløpig rapport til administrasjonen. Deretter ble det avholdt 
et møte med administrasjonen, for å gi sistnevnte anledning til å komme med sine 
umiddelbare innspill. Etter dette ble foreløpig rapport sendt til høring. Administrasjonen er 
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således gitt anledning til å korrigere faktafeil og avklare misforståelser. Underveis i 
prosjektet har vi også hatt løpende dialog med enhetsleder.    
 
Kvalitetssikringen i prosjektet er også ivaretatt gjennom diskusjoner i revisjonsteamet om 
metode, veivalg, vurderinger og betydningen av enkelte funn. Kvalitetssikring av 
revisjonsrapporten er utført av oppdragsansvarlig revisor.  
 

4.4 Pålitelighet og gyldighet  
Metodebruk skal sikre validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Vurderinger av 
dataenes validitet skal sikre at kontrollens datagrunnlag samlet bidrar til å besvare 
problemstillingene. Vurderinger om reliabilitet fokuserer på om de dataene som er 
innsamlet er påvirket av den måten innsamlingen gjennomføres på. Revisor vurderer at 
grunnlaget for rapportens konklusjoner, er basert på data med høy grad av validitet og 
reliabilitet, med unntak av den lave svarprosenten på spørreundersøkelsen til videregående 
skole, se pkt. 4.2 over. Datagrunnlaget skal kunne etterprøves, og revisor har utarbeidet en 
egen perm for prosjektet hvor dokumentasjonen er samlet.  
 

4.5 Høring  
Rapporten er oversendt kommunedirektøren til høring den 1. mars 2019. 
Kommunedirektørens uttalelse, mottatt i elektronisk brev datert 04.03.2019, er tatt inn 
under pkt. 8 i rapporten. Vi gjør oppmerksom på at kommunedirektørens høringssvar er 
offentlig når rapporten sendes til kontrollutvalget.  
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5.PROBLEMSTILLING 1 
 

I hvilken grad ivaretas nasjonale og kommunale krav og føringer til 
skolehelsetjeneste for ungdom og helsestasjon for ungdom? 
 

Herunder  

 Skolehelsetjenestens samarbeid med skole, gjennom: 
o systemrettet samarbeid  
o å ha oversikt over elevenes helsetilstand 
o å bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen 

ønsker det 
o å tilby seg å bidra i skolens undervisning om seksuell helse 
o å tilby alle ungdomsskoleelever å besøke helsestasjon for ungdom 
o å bidra i skolens arbeid med tiltak som fremmer et godt psykososialt miljø 

 

 Helsesøstertjenesten i kommunen 
 

 Helsestasjonstjenester for ungdom 
 
I det videre vil vi se nærmere på problemstillingens underpunkter. Først presenteres 
innhentet fakta, som deretter vurderes opp mot revisjonskriteriene. Vi vil stort sett skille 
ungdomsskolenivå og videregående skolenivå. 
 

5.1 Skolehelsetjenestens systemrettede samarbeid med 
skolen  
 

Revisjonskriterier: 
 Skolehelsetjenesten bør ha et systemrettet samarbeid med skolene, inklusiv 

samarbeidsrutiner og felles planer, jf Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje 
for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste 
og helsestasjon for ungdom pkt 5.1. 

 

5.1.1 Fakta – skolehelsetjenestens systemrettede samarbeid med 
ungdomsskolene 
Horten kommune har rutiner for systemrettet samarbeid mellom skolehelsetjenesten og 
ungdomsskolene. En sentral rutine innenfor dette feltet er «Samarbeidsrutine for 
skolehelsetjenesten og skolen». Rutinen er en del av kommunens Kvalitetshåndbok, og ble 
sist oppdatert 28.9.2018. Fra formålet med rutinen siteres: Samarbeidet mellom skole og 
skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse, 
samt bidra til trivsel og læring. Rutinen beskriver nærmere hvordan skolen og 
skolehelsetjenesten skal samarbeide i praksis, både på individ- og på systemnivå.  
 



4/19 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv"  - 18/00112-13 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv"  : Sluttrapport - Skolehelsetjeneste - Horten.pdf

Rapport - Forvaltningsrevisjon – Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv - Horten kommune 

Utarbeidet av   Side 12 av 50 

 

Samarbeidsrutinen har blant annet følgende punkter innenfor samarbeid på systemnivå:  
• Rutiner for koordinerende team /KO team følges  
• Program for skolehelsetjenesten (årshjul) ferdigstilles ved skolestart i august og 
eventuelle justeringer for våren avtales i desember. Tidspunkter for gjennomføring av 
fastsatte aktiviteter avtales med skolens ledelse og kontaktlærerne.  
• Skolehelsetjenesten informerer og presenterer tilbud på foreldremøter: 

- Skolestartere på våren: Barnefysioterapeut   
- 1.trinn høst: Helsesøster  
- 8.trinn før oppstart: Helsesøster    
- 8.trinn høst: Barnefysioterapeut   

• Helsesøster kan også inviteres inn på foreldremøter på andre trinn ved behov, eller 
be om tid  
• Helsesøster gjøres kjent med skolens møteplaner og inviteres inn dersom 
helsesøster har en rolle  
• Skolens helsesøster inviteres inn på planleggingsdager, fagdager, personalmøter, 
der hvor det er relevant og hensiktsmessig  
• Skolen skal sikre god informasjonsflyt i arbeidet med bekymringsfullt fravær, 
mobbing og andre forhold som omhandler barnets fysiske og psykiske helse  
• Samarbeidsmøter (med foresatte) er i skolens regi. Helsesøster og 
barnefysioterapeut innkalles ved behov 
 

Av andre viktige rutiner for skolehelsetjenestens systemrettede samarbeid med 
ungdomsskolene vil vi trekke frem Horten kommunes «Rutiner og prosedyrer for 
skolehelsetjenesten i ungdomsskolen», som nevner skolehelsetjenestens aktiviteter i løpet 
av hvert av ungdomsskolens skoleår. Et annet viktig dokument er årshjulet (omtalt som 
«Halvårshjul») som beskriver skolehelsetjenestens aktiviteter for alle trinnene på 
ungdomsskolen i løpet av skoleåret. 
 
Skolehelsetjenesten har særlig fokus på elevene som starter opp i 8. trinn. Det foreligger 
blant annet en egen rutinebeskrivelse og mal for helsesamtalene som helsesøster tar med 
alle elevene på 8. trinn. Tidlig på 8. trinn er helsesøster ute i alle klassene og snakker om 
«psykologisk førstehjelp».   
 
Utover i ungdomsskolen følger det av nevnte tiltak og rutiner, at skolehelsetjenesten har en 
hel dags undervisning innenfor «Seksuell helse, relasjoner og egne grenser» på 9. trinn. 
Samme skoleår er det omvisning på helsestasjonen for ungdom. For øvrig følger det av både 
rutiner og årshjul at helsesøster foretar individuelle samtaler med elevene ved behov.  
 
Horten kommune har en egen rutine for ungdomsskolehelsetjenesten, kalt «Rutineprogram 
ungdomsskolen 8. – 10. klasse». Rutinen oppsummerer mange av aktivitetene nevnt 
ovenfor. Videre har Horten kommune en rutine for «internt koordineringsteam skole» og for 
«utvidet koordineringsteam skole». I begge teamene sitter representanter fra både skolen 
og skolehelsetjenesten. 
 
Det er teamledere og enhetsleder som har ansvar for å utarbeide rutiner og gjøre disse 
kjent. På hver skole er det fast en helsesøster som har ansvaret for å informere skolens 
ledelse/ ansatte om nye rutiner. 
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Overfor revisjonen ga alle i skolehelsetjenesten uttrykk for at de var kjent med rutinene for 
det systemrettede samarbeidet med skolen. Nye/reviderte rutiner blir gjennomgått i team 
møter (som avholdes annenhver uke) eller i personalmøter (som avholdes en gang pr 
måned). Skolehelsetjenesten opplevde rutinene for det systemrettede samarbeidet i 
hovedsak som hensiktsmessige.  
 
Rektorene ved de tre ungdomsskolene er alle kjent med rutinene for samarbeidet med 
skolehelsetjenesten og de opplever rutinene som relevante. 
 

5.1.2 Revisors vurdering 
Revisjonen vurderer at skolehelsetjenesten har et systemrettet samarbeid med 
ungdomsskolene, gjennom samarbeidsrutiner og felles planer, i tråd med Helsedirektoratets 
nasjonale faglige retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom pkt 5.1. 
 
Revisjonen vurderer det som positivt at både helsesøstre og skoleledere på ungdomsskolene 
alle ga utrykk for å være kjent med rutinene som gjaldt deres systemrettede samarbeid, og 
at rutinene er hensiktsmessige.  
 

5.1.3 Fakta – skolehelsetjenestens systemrettede samarbeid med 
videregående skole  
Det foreligger ingen overordnet rutine for skolehelsetjenestens systemrettede samarbeid 
med videregående skole. Revisjonen har fått oversendt to dokumenter som viser 
helsesøsters arbeid på videregående skole; 

- Oppgaver for helsesøster ved Horten videregående skole 
- Årsplan 2018/2019 ved Horten videregående skole 

 
Helsesøster i videregående skole har gitt uttrykk for både å være kjent med innholdet i de to 
nevnte dokumentene og at de etterleves.  
 
Ifølge skolehelsetjenesten i Horten tilpasses tilbudet i samarbeid med skolenes ledelse i 
henhold til kapasitet og faglige prioriteringer. Skolehelsetjenesten har også gitt uttrykk for at 
det systemrettede samarbeidet i praksis er noe mer utfordrende på videregående nivå, 
sammenliknet med ungdomsskolenivå. 
 
Rektor på Horten videregående skole sier seg kjent med rutinene for skolehelsetjenestens 
samarbeid med skolene. Rektor har ikke lest rutinen, men har blitt orientert om den fra 
Horten kommunes samarbeidspartner med Horten videregående skole. 
 

5.1.4 Revisors vurdering 
Ifølge Nasjonal retningslinje er et systemrettet samarbeid mellom skolehelsetjenesten og 
skolen viktig og grunnleggende for at skolehelsetjenesten skal kunne gjennomføre sine 
pålagte oppgaver. Et systemrettet samarbeid bør ha som mål å oppnå; felles verdigrunnlag, 



4/19 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv"  - 18/00112-13 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv"  : Sluttrapport - Skolehelsetjeneste - Horten.pdf

Rapport - Forvaltningsrevisjon – Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv - Horten kommune 

Utarbeidet av   Side 14 av 50 

 

felles forståelse av begreper, avklaring av roller og ansvar, kjennskap til hverandres 
regelverk.  
 
Revisjonen vurderer at skolehelsetjenesten ikke har etablert et tilstrekkelig systemrettet 
samarbeid med Horten videregående skole, i tråd med Nasjonal retningslinje. Det foreligger 
ikke samarbeidsrutiner, men imidlertid dokumenter som viser oppgaver og en årsplan som 
helsesøster skal følge på videregående skole.  
 
Revisjonen har også merket seg at skolehelsetjenesten har gitt uttrykk for at det 
systemrettede samarbeidet i praksis er noe mer utfordrende på videregående nivå 
sammenliknet med ungdomsskolenivå. Dette kan ha sin bakgrunn i at fylkeskommunen er 
skoleeier på videregående nivå, og således ikke en del at kommunalområde Oppvekst i 
Horten kommune. Det er viktig at Horten kommune, som ansvarlig for skolehelsetjenesten 
også i videregående skole, er bevisst denne problematikken. Revisor vurderer at det er viktig 
at skolehelsetjenestens systemrettede samarbeid med videregående skole er så utbygget 
som nødvendig, og så godt som mulig for å kunne ivareta sitt ansvar for skolehelsetjenesten.  
 

5.2 Fakta – tverrfaglig samarbeid  
 

Revisjonskriterier: 
 Skolehelsetjenesten bør ha rutiner for samarbeid med andre kommunale tjenester, 

fastleger, tannhelsetjenesten, fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten, jf 
forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten § 4. 

 

 
Ifølge Horten kommunes Økonomi- og handlingsplan 2019-2022 har kommunen beskrevet 
følgende om hvordan de samhandler innenfor kommunalområde Oppvekst: (gjelder både 
for barn og ungdom) 
 
Samhandling i oppvekst: 
Kommunalområdet har stor fokus på samhandling mellom profesjoner og tjenesteområder. 
Det er avgjørende for å yte rett hjelp til rett tid og for å gi et kvalitativt godt tjenestetilbud. 
Satsingen på samarbeid er selve grunnlaget for en koordinert tverrfaglig tiltakskjede. 
Samhandling er derfor et av hovedkapitlene i kommunalområdets handlingsplan. 
Det er etablert arenaer og tiltak for å sikre god samhandling til det beste for barna, blant 
annet : 

 Internt koordineringsteam (Ko-team) skole er et tverrfaglig team på alle skoler for 
identifikasjon av elever med behov for tiltak. Alle elever gjennomgås faglig, sosialt og 
helsemessig. Helsesøster deltar sammen med skolens ansatte. Det er utviklet en felles 
rutine for gjennomføring og oppfølging.  

 Internt Ko-team barnehage er et tverrfaglig team i alle barnehager for identifikasjon 
av barn med behov for tiltak. Alle barn gjennomgås i forhold til deres utvikling, sosial 
kompetanse og helse. Helsesøster deltar sammen med barnehagens ansatte. Det er 
utviklet en felles rutine for gjennomføring og oppfølging. 
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 Utvidet Ko-team skole og barnehage. Møte mellom skolen / barnehagen og andre 
relevante profesjoner der enkeltelever, barn og utfordringer drøftes for å koordinere 
best hjelp fra riktige instanser. 

 Kollegateam. Tverrfaglig team der ansatte får veiledning og kollegastøtte. 

 Modellkommune – Vi bryr oss i Horten. Identifikasjon av barn i risiko og valg av riktig 
tiltak. Det er implementert felles rutiner for samhandling mellom Barne- og 
familietjenesten, Hortensbarnehagen og Hortenskolen samt Helse og velferd. Det er 
utarbeidet nettsider med handlingsveileder for hva privatpersoner og ansatte kan 
gjøre når de er bekymret for barn.  

 Koordinerende enhet er et tverrfaglig team som skal sikre koordinerte tjenester etter 
flere lovverk for barn og unge, herunder individuell plan (IP). 

 U-18. Utvalg for å utveksle informasjon og erfaringer om rus blant barn og unge. 

 HOPP. Helsefremmende oppvekst for alle barn og unge med fokus på kosthold og 
fysisk aktivitet. Hopp friskus er et tverrfaglig tilbud til familier med barn med 
overvektsproblematikk. 

 Samarbeid med Incestsenteret i barnehagene og skolene om forebygging av vold og 
seksuelle overgrep. Pedagogisk opplegg gjennomføres det siste året i barnehagen, i 
andre klasse og sjette klasse. 

 
Rutiner for samarbeid 
Revisor har innhentet dokumentasjon som viser at Horten kommune har rutiner for 
skolehelsetjenestens samarbeid med andre instanser. Følgende sentrale samarbeidsrutiner 
foreligger: 

- Rutine for samarbeid mellom kommunalområde Oppvekst og Enhet for rus og psykisk 
helse (EROPH) 

- Rutine for samhandling mellom Barne- og familietjenesten og EROPH  
- Rutine for samhandling mellom Familiehuset og Helsetjenesten for barn og unge 
- Rutine for samhandling mellom Helsetjenesten for barn og unge og 

Barneverntjenesten 
- Samarbeid mellom fastleger og Helsetjenesten for barn og unge 
- Samarbeidsrutine mellom NAV Integreringsavdeling og kommunalområde Oppvekst 
- Samhandlingsrutine mellom Helsetjenesten for barn og unge og Barnehabilitering 
- Tverrfaglig rutine for mottak av flyktninger i oppvekst 
-  Samarbeidsrutine for skolehelsetjenesten og skolen 
- Internt koordineringteam skole 
- Utvidet koordineringteam skole 
- Tverretatlig drøftningsteam - kollegateam 

 
Så godt som alle de nevnte rutiner synes inntatt i Rutineportalen, og skal være tilgjengelig 
for alle de gjelder for. Det foreligger ikke rutine for samhandling med PPT (pedagogisk-
psykologisk-tjeneste).  
 
Helsesøstrene i ungdomsteamet ga uttrykk for at de fleste kommunale 
samhandlingsrutinene fungerer tilfredsstillende. Det ble også gitt uttrykk for at samarbeidet 
med PPT med fordel kunne vært tettere og bedre.  
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Pedagogisk psykologisk-tjeneste er en kommunal/ fylkeskommunal rådgivende tjeneste som 
fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn, ungdom og voksnes opplæringssituasjon 
og behov for spesialundervisning. Elever som mottar spesialundervisning har større risiko for 
å mistrives på skolen. Når elever mistrives på skolen kan det være at skolehelsetjenesten er 
inne med tiltak, for eksempel i form av elevsamtaler. Skolehelsetjenesten har kompetanse til 
å kunne jobbe forebyggende med skolemiljøet. Per i dag møtes PPT og skolehelsetjenesten, 
sammen med skolen og barneverntjenesten, i de utvidede KO-møtene som avholdes 
minimum tre ganger årlig. Det synes ikke å foreligge noen egne møtepunkter mellom kun 
skolehelsetjenesten og PPT.  
 
Det ble også gitt uttrykk for at samarbeidet med barnevernstjenesten er noe endret etter ny 
organisering av barneverntjenesten. Skolehelsetjenestens samarbeid med 
barneverntjenesten er formalisert i «Rutine for samhandling mellom Helsetjenesten for barn 
og unge og Barneverntjenesten», men rutinen er ikke revidert etter ny organisering av 
barnevernstjenesten. 
 
Ifølge skolehelsetjenesten er det etablert et godt regulert samarbeid med 
Tannhelsetjenesten (i Vestfold fylkeskommune) på helsestasjonen 0-5 år. Når det gjelder 
ungdom har det ikke vært behov for systematisert samarbeid med Tannhelsetjenesten, da 
samarbeidet har vært mer sporadisk. 
 
Det foreligger heller ingen avtale/ rutine om tverrfaglig samarbeid med Fylkeskommunen 
(de videregående skolene). Fylkeskommunen arrangerer regelmessige samlinger for 
helsesøstre i Vestfold med ulike type informasjon og faglig input. Det avholdes felles møte 
for alle ledere av helsesøstertjenesten fire ganger per år i Fylkeskommunens regi.  
 
Når det gjelder samarbeid med Spesialisthelsetjenesten, foreligger det en avtale med BUPA 
(Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) og Glenne. Avtalen er nå er under revidering. 
 
Rektorene på de tre ungdomsskolene opplyser at det er etablert tverrfaglig samarbeid med 
ulike aktører.   
 

5.2.1 Revisors vurdering 
Det følger av forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 4 at skolehelsetjenesten bør ha rutiner for og legge 
til rette for nødvendig samarbeid med andre kommunale tjenester, fastleger, 
tannhelsetjenesten, fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten. Hvor mye som kreves 
av samarbeidsrutiner, må vurderes opp mot lovens vilkår om at samarbeidet skal være 
«nødvendig».  
 
Horten kommune har en rekke rutiner som går på samarbeidet mellom skolehelsetjenesten 
og andre kommunale instanser og fastleger. Revisjonen ser positiv på at så godt som alle 
tverrfaglige rutiner ligger i Rutineportalen, som gjelder for hele kommune. Rutinene skal 
derfor være tilgjengelig for de som har behov for rutinen.  
 



4/19 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv"  - 18/00112-13 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv"  : Sluttrapport - Skolehelsetjeneste - Horten.pdf

Rapport - Forvaltningsrevisjon – Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv - Horten kommune 

Utarbeidet av   Side 17 av 50 

 

Revisor har registrert at det ikke foreligger rutine for skolehelsetjenestens samarbeid med 
PPT. Skolehelsetjenesten har gitt uttrykk for at de ønsker et tettere samarbeid med PPT i det 
daglige, og revisor vurderer derfor at det er et potensial for at både rutine og praksis 
kommer på plass.  
 
Revisor har også registrert at skolehelsetjenestens samarbeid med barneverntjenesten er 
formalisert i en rutine, men rutinen er ikke revidert etter ny organisering av 
barneverntjenesten.  
 

5.3 Oversikt over elevenes helsetilstand 
 

Revisjonskriterier: 

 Skolehelsetjenesten skal bidra til kommunens tverrsektorielle folkehelsearbeid 
med oversikt over elevenes helsetilstand, jf forskrift om kommunens 
helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten § 9. 

 

 

5.3.1 Fakta – skolehelsetjenestens oversikt over 
ungdomsskoleelevenes helsetilstand 
Dokumentasjonen, som ble fremhevet i forhold til skolehelsetjenestens systemrettede 
samarbeid med skolen, viser i stor grad også hvordan skolehelsetjenesten skaffer seg 
oversikt over elevenes helsetilstand. Av nevnte dokumentasjon er rutinene, som gjelder 
skolehelsetjenestens møtepunkter med elevene, særlig interessant. 
 
I forbindelse med oppstart i 8. trinn er samarbeidsmøtet mellom helsesøster på barneskolen 
og helsesøster på ungdomsskolen et viktig utgangspunkt for å gi helsesøster en oversikt over 
ungdomsskoleelevenes helsetilstand. I samme moment gjennomgår helsesøster på den 
enkelte ungdomsskole journalene til de nye 8. klassingene. 
 
I løpet av 8. trinn har helsesøster helsesamtale med alle elevene på trinnet. Dette er relativt 
nytt initiativ fra kommunen side, første gang gjennomført skoleåret 2017/2018. 
Helsesamtalen har til hensikt å gi helsesøster god oversikt over ungdommens fysiske og 
psykiske helse.  
 
Helsesøster har undervisning om «Psykologisk førstehjelp» på 8. trinn og om «Seksuell helse, 
relasjoner og egne grenser» på 9. trinn.  
 
I forbindelse med vaksinasjonen på 10. trinn har helsesøster også anledning til å danne seg 
et raskt bilde av de ulike elevenes helsesituasjon. Helsesøster har dessuten gruppesamtaler 
og individuelle samtaler (inkludert foreldreveiledning) ved behov. Også disse møtepunktene 
er med på å gi helsesøster oversikt over elevenes helsetilstand. 
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Helsesøster er også tilstede i skolens interne koordineringsteam, hvor det årlig er en 
gjennomgang av alle barna ved skolen, og hun møter i både utvidet koordineringsteam og 
tverretatlig drøftingsteam – kollegateam, der konkrete saker drøftes. 
  
Det er de samme helsesøstrene som jobber i skolehelsetjenesten og på helsestasjonen for 
ungdom, og sistnevnte er derfor også en arena der skolehelsetjenesten får informasjon om 
elevenes helsetilstand.  
 
Skolehelsetjenesten vurderer selv at de har god oversikt over ungdomsskoleelevenes 
helsetilstand. 
 

5.3.2 Revisors vurdering  
Revisjonen vurderer at skolehelsetjenesten bidrar til kommunens tverrsektorielle 
folkehelsearbeid gjennom å ha oversikt over elevenes helsetilstand. 
Slik skolehelsetjenesten i ungdomsskolen beskriver sin arbeidshverdag, fremstår den svært 
hektisk. Likevel vurderer revisjonen at skolehelsetjenesten jobber hensiktsmessig for få 
oversikt over ungdomsskoleelevenes helsetilstand. I denne forbindelse må helsesamtalene i 
8. trinn sies å være et godt tiltak. Øvrige møtepunkter med elevene er ikke like gode, men 
kan likevel bidra til at man får en oversikt over de mest sårbare elevene. 
 
Revisjonen vurderer det som positivt at det er de samme helsesøstrene som jobber på 
ungdomsskolene/ Horten videregående skole og på helsestasjon for ungdom.  
 

5.3.3 Fakta - skolehelsetjenestens oversikt over elevene i 
videregående skole sin helsetilstand 
I videregående skole er det ikke lagt opp til individuelle samtaler med helsesøster. Fravær av 
dette gjør det naturlig nok vanskeligere for helsesøster å få oversikt over elevenes 
helsetilstand. For elevene i Horten videregående skole kan likevel samtalene på 8. trinn være 
en hjelp også på videregående, da helsesøstrene i ungdomstrinnet og på videregåendenivå 
samarbeider tett.  
 
Skolehelsetjenesten kunne fortelle revisjonen at i løpet av Vg1 har alle elevene en samtale 
med sin kontaktlærer. I denne samtalen tar kontaktlærer opp hvorvidt eleven ønsker 
samtaler med helsesøster, og videreformidler i så fall dette til helsesøster. 
 
Helsesøsters mulighet til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden til elevene på 
videregåendenivå er for øvrig gjennom undervisning i klassene, og ikke minst via de 
individuelle samtalene og gruppesamtalene som elevene selv initierer. Andre arenaer som 
gir helsesøster oversikt er Ungdomsutvalget, U18, faste møter med elevtjenesten, 
Kollegateam ungdom og ulike prosjekter. 
 
Helsesøster på videregående skole jobber også på helsestasjonen for ungdom, og vil således 
også der ha en arena som er med på å gi henne oversikt over elevenes helsetilstand. 
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Helsesøster i videregående skole er åpen på at hun har en viss, men ikke fullgod, oversikt 
over elevene i videregående sin helsetilstand. Helsesøster føler på at hun ikke har ressurser 
til å ivareta skolehelsetjenestens oppgaver i ønskelig grad. Som vi vil komme tilbake til 
senere i rapporten, så er skolehelsetjenesten i videregående skole underbemannet i forhold 
til anbefalte normtall. 
 

5.3.4 Revisors vurdering  
Ifølge forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, skal helsestasjons- og skolehelsetjenesten «ha oversikt over 
helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på helsen til barn og ungdom.» Hva som 
ligger i kravet om oversikt er ikke nærmere konkretisert. 
  
Innenfor de rammene skolehelsetjenesten i videregående skole har, så vurderer revisjonen 
at skolehelsetjenesten jobber hensiktsmessig for å få en oversikt over videregående elevers 
helsetilstand. Likevel sier helsesøster at hun kun har en viss oversikt. Det kan i denne 
forbindelse stilles spørsmål ved om det er mulig å få oversikt over videregående elevers 
helsetilstand innenfor skolehelsetjenestens rammer. 
 

5.4 Undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning 
skolen ønsker det 
 

Revisjonskriterier: 

 Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den 
utstrekning skolen ønsker det, jf forskrift om kommunens helsefremmende og 
forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6 bokstav c. 

 

 

5.4.1 Fakta – bidra i undervisning på ungdomsskolen 
Det følger av «Rutiner og prosedyrer for skolehelsetjenesten i ungdomsskolen», at 
helsesøster i ungdomskolen i Horten har et to timers undervisningsopplegg om «Psykologisk 
førstehjelp» i løpet av 8. trinn. På 9. trinn underviser helsesøster en hel skoledag om 
«Seksuell helse, relasjoner og egne grenser (Hjerterom)». Helsesøster har i tillegg 
gruppesamtaler om fysisk og psykisk helse, trivsel og vennskap. Årshjulet, som omhandler 
skolehelsetjenesten aktiviteter ute i ungdomsskolen, beskriver tilsvarende 
undervisningsopplegg.  
 
Skolehelsetjenesten bekrefter å undervise i samsvar med nevnte rutiner.  
 
Rektorene ved de tre ungdomsskolene i Horten kommune, bekrefter alle at helsesøstrene 
underviser i samsvar med hva som er besluttet i rutiner og årshjul.  
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5.4.2 Revisors vurdering  
Revisjonen legger til grunn at ungdomsskolenes ønske om undervisning fremkommer av 
rutine og årshjul, og at skolehelsetjenesten i ungdomsskolene bidrar i undervisningen i den 
utstrekningen skolen ønsker det. 
 

5.4.3 Fakta – bidra i undervisning i videregående skole 
Av dokumentet «Oppgaver for helsesøster ved Horten videregående skole», går det frem at 
helsesøster underviser i klasser ved behov. Av årsplan 2018/2019 ved Horten videregående 
skole, er dette mer konkretisert. I september var det lagt opp til «klasseundervisning etter 
avtale med lærerne med fokus på psykisk/fysisk helse». I februar er det planlagt 
prevensjonsundervisning i klasser etter avtale med lærerne, mens det i mars vil avholdes en 
helse- og trafikksikkerhetsdag sammen med russen. I april er det lagt opp til et 
stressmestringskurs/ undervisning om stress, mens helsesøster i mai/juni deltar på psykiske 
helsedag(er).  
 
I samtale med helsesøster ved Horten videregående skole bekreftes opplegget som går frem 
av ovennevnte dokument. Samtidig gir helsesøster uttrykk for at tematikken i 
undervisningen kan variere noe ut i fra skolens behov der og da. Temaene «psykiske helse» 
og «seksuell helse» går mye igjen. Helsesøster forestår også gruppeundervisning ved behov.  
 
Rektor ved Horten videregående skole bekrefter at skolehelsetjenesten i stor grad bidrar i 
skolens undervisning, men på grunn av stor pågang i perioder er skolehelsetjenesten nødt til 
å prioritere.  
  

5.4.4 Revisors vurdering  
Revisjonen legger til grunn at Horten videregående skoles ønske om undervisning 
fremkommer av rutine, årshjul og i dialog med helsesøster, og at skolehelsetjenesten bidrar i 
undervisningen, i den utstrekningen skolen ønsker det. 
 
Revisjonen vil få bemerke at det fremgår av Helsetilsynets faglige veileder at en helsesøster, 
som er aktiv i undervisningssammenheng, samtidig gir skolehelsetjenesten et viktig «ansikt» 
ut mot elevene. Dette bidrar både til markedsføring av skolehelsetjenesten og kan medføre  
at terskelen for å ta kontakt blir lavere.  
 

5.5 Undervisning om seksuell helse 
 

Revisjonskriterier: 

 Skolehelsetjenesten bør tilby å bidra i skolens undervisning om seksuell helse, jf 
Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for 
ungdom pkt 5.1.4. 
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5.5.1 Fakta og Revisors vurdering 
Da rutiner, årsplaner og praksis både i ungdomsskolene og på Horten videregående skole 
viser at skolehelsetjenesten bidrar i skolens undervisning om seksuell helse (se rapporten 
pkt. 5.3), vil vi ikke se ytterligere på skolens undervisningsvirksomhet i denne rapporten.  
 

5.6 Tilbud om besøk på helsestasjon for ungdom 
 

Revisjonskriterier: 

 Skolehelsetjenesten bør tilby alle ungdomsskoleelever å besøke helsestasjon 
for ungdom, jf Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste 
og helsestasjon for ungdom pkt. 5.1.5. 

 

 

5.6.1 Fakta – tilbud om besøk på helsestasjon for ungdom for 
ungdomsskoleelevene 
Det følger av «Rutiner og prosedyrer for skolehelsetjenesten i ungdomsskolen» og 
ungdomsskolens årshjul, at det er omvisning på helsestasjon for ungdom i februar måned på 
9. trinn. 
 
Skolehelsetjenesten bekrefter at de årlig gjennomfører omvisingen på helsestasjonen for 
ungdom i forbindelse med Hjerteromsundervisningen på 9. trinn.  
 

5.6.2 Revisors vurdering 
Revisjonen legger til grunn at alle ungdomsskoleelevene i Horten kommune tilbys å besøke 
Helsestasjon for ungdom.  
 

5.7 Skolemiljø 
 

Revisjonskriterier: 
 Skolehelsetjenesten skal jobbe forebyggende for å fremme et godt skolemiljø 

og samarbeide med skolen om tiltak som fremmer et godt skolemiljø, jf forskrift om 
kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten § 6 bokstav a og f. 

 Skolehelsetjenesten bør ha særlig fokus på overgangen mellom ungdomsskole og 
videregående skole, jf Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom pkt. 5.1.6. 
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5.7.1 Fakta – skolehelsetjenesten arbeid med skolemiljø i 
ungdomsskolene 
Horten kommune har utarbeidet «Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehage og 
skole». Handlingsplanen er oppdatert etter ny opplæringslov av 2016.  
 
Hva gjelder forebyggende skolemiljøarbeid for øvrig, så har skolehelsetjenesten særlig fokus 
på skolemiljøet i forbindelse med helsesamtalene på 8. trinn. I KO-teamets 
klassegjennomgang står også skolemiljøproblematikk sentralt. At undervisning om 
«psykologisk førstehjelp» er lagt tidlig på 8. trinn er helt bevisst, for da å kunne knytte dette 
til elevenes skolemiljø på en ny skole.  
 
Samtaler med helsesøster er et relevant tiltak når det har oppstått en konkret skolemiljøsak.  
 
Skolehelsetjenesten opplever et godt samarbeid med skolen når det gjelder 
skolemiljøarbeid. Skolehelsetjenesten kunne imidlertid ha ønsket seg mer anledning til å 
jobbe forebyggende.  
 
Rektorene ved de tre ungdomsskolene i Horten uttaler alle at det samarbeides tett med 
helsesøster i enkeltsaker om skolemiljø. En rektor nevner spesifikt at det ikke samarbeides 
med helsesøster når det kommer til forebyggende skolemiljøarbeid. 
 

5.7.2 Revisors vurdering – skolehelsetjenesten arbeid med 
skolemiljø i ungdomsskolene 
Revisor vurderer at skolehelsetjenesten på ungdomsskolenivå jobber forebyggende for å 
fremme et godt skolemiljø, og samarbeider med skolen om tiltak som fremmer et godt 
skolemiljø.  
 
Revisjonen vurderer det som positivt at skolehelsetjenesten er involvert i ungdomsskolenes 
skolemiljøarbeid. Når det kommer til «forebyggende arbeid» og «tiltak som fremmer et godt 
skolemiljø» så sklir dette i praksis mye over i hverandre. Generelle tiltak som fremmer et 
godt skolemiljø vil ofte også kunne være forebyggende skolemiljøarbeid. Revisjonen 
vurderer at flere av skolehelsetjenestens oppgaver og tiltak, som journalgjennomgang, 
helsesamtaler, KO-temaets klassegjennomgang og undervisning om psykologisk førstehjelp, i 
realiteten er en del av skolehelsetjenestens forebyggende arbeid.  
 
Revisjonen har merket seg at skolehelsetjenesten, og en av ungdomsskolerektorene, ønsker 
seg mer tid til forebyggende arbeid. Til tross for rutiner, som bidrar forebyggende, er det i en 
travel hverdag lett at enkeltsaker prioriteres fremfor det mer generelle og forebyggende 
arbeidet. For å øke kompetansen blant skolens ansatte, kunne det for eksempel vært 
hensiktsmessig at helsesøster melder tilbake sine generelle erfaringer fra hennes involvering 
i konkrete skolemiljøsaker.  
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5.7.3 Fakta – skolehelsetjenesten arbeid med skolemiljø i 
videregående skole 
Skolehelsetjenesten opplever et godt samarbeid med videregående skolen når det gjelder 
skolemiljøarbeid. Likevel ønsker skolehelsetjenesten at det jobbes enda mer med dette. Fra 
høsten 2019 vil Horten videregående skole igangsette Prosjekt Drømmeskole. Dette 
vurderer skolehelsetjenesten som svært positivt, da prosjektet vil omhandle skolemiljø, og 
ha særlig fokus på de nye elevene.   
 
Når det kommer til skolemiljøarbeid, sier rektor ved Horten videregående skole at 
skolehelsetjenesten stiller opp på arrangementer, i møter og i samtaler. 
 

5.7.4 Revisors vurdering – skolehelsetjenesten arbeid med 
skolemiljø i videregående skole 
Revisor vurderer at skolehelsetjenesten på videregående skole nivå jobber forebyggende for 
å fremme et godt skolemiljø, og samarbeider med skolen om tiltak som fremmer et godt 
skolemiljø. Vi har imidlertid registrert at helsesøsterressursen på videregående nivå er noe 
lavere enn anbefalt normtall for antall elever per årsverk helsesøster, se pkt. 7.7.2, og som 
igjen kan gå utover ivaretakelsen av alle helsesøsteroppgavene. 

 

5.7.5 Fakta – skolehelsetjenestens fokus på overgangen mellom 
ungdomsskole og videregående skole 
Horten kommune har oversendt en rutine kalt «Overgang fra barneskole til ungdomsskole». 
Rutinen gjelder for alle barneskolene og ungdomsskolene i Horten, og er således ikke 
tverrfaglig. Revisjonen har ikke mottatt noen tilsvarende rutine for overgangen fra 
ungdomsskolen til videregående skole. I kommunens handlingsplan mot krenkelser og 
mobbing i barnehage og på skole er imidlertid et eget avsnitt viet «overganger», da disse 
vurderes som «kritiske perioder for barn og unge». Av handlingsplanen går det frem at det 
skal være laget egne overordnede rutiner for overgangene mellom både barneskole og 
ungdomsskole og ungdomsskole og videregående skole. Vi har imidlertid ikke blitt forelagt 
rutine for overgang ungdomsskole til videregående skole. Skolehelsetjenesten har imidlertid 
gitt uttrykk for at de i praksis samarbeider med skolen rundt begge overgangene, og at dette 
er godt etablert gjennom årshjul og planer. 
 
For overgangen mellom barneskolen og ungdomskolen er «Rutiner og prosedyrer for 
skolehelsetjenesten i ungdomsskole» og skolehelsetjenestens årshjul igjen sentralt. Herfra 
kan særskilt fremheves helsesøstrenes journalgjennomgang og muntlig rapportering fra 
helsesøster på barnetrinnet til helsesøster på ungdomstrinnet. Videre er presentasjon av 
skolehelsetjenesten i samtlige 8. klasser, de individuelle helsesamtalene og undervisning om 
psykologisk førstehjelp på samme trinn, alle viktige tiltak i forbindelse med overgangen fra 
barneskolen til ungdomsskolen. 
 
Mellom ungdomsskolen og videregående skole mangler journalgjennomgangen som foretas 
ved overgangen mellom barne- og ungdomsskolen. Dette er naturlig med tanke på at 
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elevgruppen ikke er den samme på videregående som den var på ungdomsskolene. Det 
foretas, som tidligere nevnt, heller ikke individuelle helsesamtaler på videregående nivå. 
Skolehelsetjenesten vurderer likevel at for de elevene ved Horten videregående skole, som 
kommer fra Horten kommune, så vil både journalgjennomgangen og den individuelle 
samtalen, som fant sted på ungdomsskolen, kunne være relevant fordi helsesøstrene i 
ungdomsskolen og videregående skole samarbeider tett. Helsesøster på Horten 
videregående skole kunne også fortelle at de alltid har fokus på de sårbare elevene i 
forbindelse med oppstarten på videregående, noe som også nevnes i årsplanen for 
videregående skole. I tillegg har helsesøster på Horten videregående alltid en 
presentasjonsrunde i alle førsteklassene på skolen i august/september, for å få markedsført 
skolehelsetjenestens tilbud på et tidlig tidspunkt i skoleåret.  
 

5.7.6 Revisors vurdering – skolehelsetjenestens fokus på 
overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole 
Revisjonen vurderer at skolehelsetjenesten har særlig fokus på overgangen mellom ungdomsskole og 
videregående skole, men det foreligger ingen skriftlig rutine for overgang ungdomsskole til 
videregående skole.   
 

5.8 Helsesøstertjenesten i kommunen  
 

 

Revisjonskriterier: 

 På ungdomsskolen bør det maksimalt være 550 elever per årsverk helsesøster 
 I videregående skole bør det maksimalt være 800 elever per årsverk helsesøster 

 

 

5.8.1 Fakta – analyse av antall helsesøstre mot normtall - 
ungdomsskole 
Revisor har mottatt en oversikt over årsverk helsesøster som er tilknyttet de tre ungdomsskolene i 
Horten kommune. I oversikten fremgår følgende: 
 
Holtan ungdomsskole, ca 450 elever: 50 % + 80 % årsverk helsesøster 
Borre ungdomsskole, ca 310 elever: 90 % årsverk helsesøster  
Orerønningen ungdomsskole, ca 280 elever: 80 % årsverk helsesøster 

 

5.8.2 Revisors vurdering  
Det anbefalte normtallet er at en helsesøster i 100 % stilling maksimalt skal følge opp 550 elever i 
ungdomsskolen. Revisors analyse av antall elever per årsverk helsesøster ved den enkelte 
ungdomsskole i Horten kommune, viser at Horten kommune er innenfor anbefalt normtall ved alle 
ungdomsskolene.  
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5.8.3 Fakta – analyse av antall helsesøstre mot normtall - 
videregående skole 
Horten videregående skole har en helsesøster i 100 % stilling tilknyttet skolen. Hun er to dager i uken 
på skolens avdeling i Bekkegata og to dager i skolens avdeling i Skippergata. Ukens femte dag 
benyttes til møtevirksomhet på Rådhuset. 
 
Horten videregående skole har i inneværende skoleår ca 1050 elever.  
 
Fra høsten 2019, da nytt skolebygg skal stå klart, vil skolen kunne ta imot 1200 elever. 

 
Enhetsleder for helsetjenesten for barn og unge presiserer at helsestasjonen for ungdom er en del av 
tilbudet til elever videregående skole. Årsverket på videregående skole kan således ikke sees på 
isolert. Det har vært en bevisst satsning fra kommunen å bygge ut tilbudet på helsestasjonen for 
ungdom med flere ansatte og ulik kompetanse, for å nå de ulike behovene ute blant ungdom.  

 

5.8.4 Revisors vurdering  
De anbefalte normtallet er at en helsesøster i 100 % stilling maksimalt skal følge opp 800 elever i 
videregående skole. Revisors analyse av antall elever per årsverk helsesøster ved Horten 
videregående skole, viser at kommunen per i dag ikke oppfyller normtallet for maks antall elever per 
årsverk helsesøster ved Horten videregående skole. Dersom helsesøsterressursen ikke styrkes fra 
høsten 2019, vil avviket mellom normtallet og faktisk tall være enda større.  
 
Vi er kjent med at helstasjon for ungdom også inngår i tilbudet til elever på videregående skole. 
Ifølge Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje, skal Helsestasjon for ungdom være et 
supplement til, og ikke komme i stedet for skolehelsetjenesten. Vi vurderer derfor at helsesøster- 
ressursen på videregående skole er lavere enn anbefalt normtall.  
 

5.9 Helsestasjonstjenester for ungdom 
 

Revisjonskriterier: 
 Helsestasjon for ungdom skal være gratis 

 Helsestasjon for ungdom skal ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut og 
jordmor  

 Helsestasjon for ungdom skal tilby råd og veiledning om seksuell helse og 
prevensjonsveiledning, samt rekvirering av prevensjonsmiddel 

 

5.9.1 Informasjon om Helsestasjonstjenester for ungdom – Horten 
kommune 
Helsestasjon for ungdom i Horten holder til på Helsestasjonen, som ligger ved Rådhusets 
hovedinngang.  
 
Helsestasjon for ungdom er åpen hver tirsdag fra kl. 14.30-16.30. Lege er til stede fra kl 15.00. 
Åpningstiden per i dag er kortere enn hva som tidligere har vært tilfelle.  
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Helsesøstrene ved helsestasjon for ungdom vurderer selv at åpningstiden ved helsestasjon for 
ungdom er for kort. Helsesøstrene baserer dette på besøkstall og tilbakemeldinger fra ungdommene 
som besøker helsestasjonen. Helsesøstrene bestreber seg på å ta imot alle som ankommer 
helsestasjonen for ungdom innen åpningstiden, selv om de da ikke er ferdige kl. 16.30. Noen ganger 
må imidlertid ungdommen få en ny time. 
 
I 2018 var besøkstallene på helsestasjon for ungdom følgende: 
Januar:                                      50 totalt, fordelt over 5 åpningsdager 
Februar:                                    55 totalt, fordelt over 4 åpningsdager 
Mars:                                         27 totalt, fordelt over 3 åpningsdager (stengt påske)  
April:                                          52 totalt, fordelt over 4 åpningsdager  
Mai:                                           68 totalt, fordelt over 4 åpningsdager (stengt en helligdag) 
Juni:                                           49 totalt, fordelt over 4 åpningsdager 
Juli:                                             18 totalt, fordelt over 2 åpningsdager (3 uker feriestengt) 
August:                                      42 totalt, fordelt over 4 åpningsdager 
September:                               42 totalt, fordelt over 4 åpningsdager 
Oktober:                                    46 totalt, fordelt over 4 åpningsdager (stengt høstferien) 
November:                                52 totalt, fordelt over 4 åpningsdager 
Desember:                                27 totalt, fordelt over 3 åpningsdager (stengt jul) 
 
Toalt 528 ungdommer har benyttet tilbudet. I tillegg kommer de 35 spiralene som har blitt satt inn 
andre dager enn tirsdager hos jordmor. Det vil vi totalt 563 ungdommer. 
 
Under problemstilling 2 får vi nærmere svar på hvordan ungdommene i Horten kommune opplever 
blant annet dette tilbudet.  

 

5.9.2 Fakta – helsestasjon for ungdom skal være gratis 
Horten kommunes helsestasjon for ungdom er gratis. Dette fremgår av kommunens hjemmesider, og 
også på helsestasjon for ungdom sin egen facebook-side. Ungdommene som er på omvisning på 
Helsestasjon for ungdom i 9. klasse får da beskjed om at helsestasjon for ungdom er gratis. Utenfor 
selve helsestasjonen finnes også informasjon om at det er gratis å besøke helsestasjon for ungdom. 

 

5.9.3 Revisors vurdering   
Revisjonen vurderer at kravet om at helsestasjon for ungdom skal være gratis, er oppfylt i Horten 
kommune.  

 

5.9.4 Fakta – helsestasjon for ungdom skal ha knyttet til seg lege, 
sykepleier, fysioterapeut og jordmor 
Alle helsesøstrene som jobber ved Horten kommunes helsestasjon for ungdom er utdannet 
sykepleiere. Helsestasjonen for ungdom har knyttet til seg både lege, fysioterapeut og jordmor. Da 
revisjonen var i møte med skolehelsetjenesten den 18.1.19, så var også jordmor til stede på deler av 
møtet. Jordmor kunne fortelle om et svært godt samarbeid med skolehelsetjenesten. 
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5.9.5 Revisors vurdering  
Revisjonen vurderer at krav om at helsestasjon for ungdom i Horten kommune har knyttet til seg 
lege, sykepleiere, fysioterapeut og jordmor, er oppfylt.  

  

5.9.6 Fakta – helsestasjon for ungdom skal tilby råd og veiledning 
om seksuell helse og prevensjonsveiledning, samt rekvirering av 
prevensjonsmiddel 
Av helsestasjon for ungdom sin hjemmeside går det frem at ungdom kan få veiledning om prevensjon 
og seksuell helse på helsestasjonen. Videre kan man teste seg for kjønnssykdommer og graviditet. I 
samtale med revisjonen kunne helsesøstrene fortelle at de, utover dette, også setter inn spiral, p-
stav og deler ut gratis kondomer.   
 

5.9.7 Revisors vurdering  
Revisjonen vurderer at krav om at helsestasjon for ungdom i Horten kommune tilbyr råd og 
veiledning om seksuell helse og prevensjonsveiledning, samt rekvirering av prevensjonsmiddel, er 
oppfylt. 
 

5.10 Kommunes egne krav og føringer til skolehelsetjeneste 
for ungdom og helsestasjon for ungdom 
 

5.10.1 Organisering – skolehelsetjenesten og helsestasjon for 
ungdom 
I Horten kommune er skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (ungdomsteamet) 
organisert under tjenesteområde Barn og familie, som er et av tre tjenesteområder innenfor 
kommunalområde Oppvekst. Organisasjonskartet på neste side viser kommunalområde 
oppvekst med de tre tjenesteområdene: 
 

 
Figur 1 – Organisasjonskart kommunalområde Oppvekst 
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Kommunalområde Oppvekst har som hovedoppgave å gi barn gode oppvekstvilkår i nær 
forståelse og samarbeid med foresatte gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende 
arenaer.2 
 
Kommunalområde Oppvekst har følgende visjon: ”God oppvekst for alle i Horten”. 
Visjonen er søkt gjennomført ved:  

 Tverrfaglig forebyggende arbeid med tidlig identifikasjon og relevante tiltak 

 Gode samarbeids- og samordningsrutiner mellom tjenesteområdene og eksterne 
samarbeidsaktører 

 Fokus på folkehelse, inklusiv kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse 

 Gode inkluderende læringsmiljøer 

 Et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud som dekker barn og foresattes behov 

 Rett hjelp til rett tid 

 Videreutvikling av ansattes kompetanse i lærende organisasjoner 

 Fokus på kvalitet i alle våre tjenester 

 Iverksette tiltak basert på resultater fra undersøkelser og forskning inkludert Ungdata i 
samarbeid med relevante kommunalområder 

 
Tjenesteområde Barn og familie består av  

- Helsetjenesten for barn og unge  
- Barneverntjenesten 
- Enhet for mindreårige flyktninger  
- Barnehabilitering 

 
Helsetjenesten for barn og unge består av  

- Helsestasjon for barn 
- Helsestasjon for ungdom 
- Skolehelsetjeneste 
- Jordmortjenesten 
- Fysioterapi   

De ansatte i Helsetjenesten for barn og unge er helsesøstre, leger, fysioterapeuter, 
ernæringsrådgiver, jordmødre, psykologer, sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere, 
psykiatriske sykepleiere og spesialpedagog. 
 

5.10.2 Fakta – Overordnede mål og mål for Helsetjenesten for barn 
og unge 

Overordnede mål – Horten kommune: 

Våren 2015 vedtok kommunestyret i Horten kommune følgende fokusområder i 
Kommuneplanens samfunnsdel, som skal prioriteres frem mot 2027: 
 

1. Attraktivitet  
2. God oppvekst  

                                                           
2 Jf. Horten kommunes Økonomi- og handlingsplan 2018 - 2021 
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3. Trygghet for innbyggerne  
4. Natur og miljø 

Målene i kommunens økonomiplan tar utgangspunkt i disse fokusområdene og beskriver hva 
kommunalområde skal prioritere i kommende fireårs periode. Dette skal skape sammenheng 
i planhierarkiet, gi retning og forutsigbarhet.  

Mål – Helsetjenesten for barn og unge - 2018 
Helsetjenesten for barn og unge har i Virksomhetsplan for 2018 nedfelt mål med 
indikator/delmål og tiltak med frister. Indikatorene/delmålene er blant annet hentet fra 
temaplaner og kommunedelplaner. 
 
Tabellene nedenfor viser overordnede mål med indikator/delmål for skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom i 2018. Kolonnen til høyre viser status på indikator/delmål i 2018.   
 

1) Attraktivitet 
 

Overordnet mål: Innbyggere opplever tilgjengelighet, medvirkning og gode forebyggende tiltak  
 

Indikator/delmål Ønsket resultat Aseptabelt 
resultat 

Ikke godkjent 
resultat 

Status 31.12.2018 

Antall jenter (16-20 år) 
som får innlagt LRC 
(spiral, P stav) på 
helsestasjon for 
ungdom 

25 15 <10 35 spiraler 
56 p-staver 

 
2) God oppvekst 

 

Overordne mål: Gode samhandlingsarenaer sikrer samordning av tjenester for barn og unge  
 

Indikator/delmål Ønsket resultat Akseptabelt 
resultat 

Ikke godkjent 
resultat 

Status skoleåret 
2018 

KO-team fungerer 
etter ny rutine på alle 
skoler 

Ja, alle Nei  Nei  Ja, alle  

 
3) Trygghet for innbyggere 

 

Overordnet mål: Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid  
 

Indikator/delmål Ønsket resultat Akseptabelt 
resultat 

Ikke godkjent 
resultat 

Status skoleåret 
2018 

Antall familieråd 
foreslått 

30 20 15  30 

 

Fokusområdene 1), 2) og 3) i tabellene gjelder for hele kommunen. De overordnede målene 
gjelder for hele kommunalområde Oppvekst. Indikatorene/delmålene viser hvordan 
helsetjenesten for ungdom skal bidra til å oppnå de overordnede målene.   
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5.10.3 Revisors vurdering 
Kommunen har definert egne krav og føringer for skolehelsetjenesten for ungdom og 
helsestasjon for ungdom i Virksomhetsplan 2018 for Helsetjenesten for barn og unge. Disse 
delmålene bygger på kommunens overordnede planverk. Det er nedfelt tre 
indikatorer/delmål for 2018 og alle disse har oppnådd ønsket resultat i 2018.  
 

5.11 Revisors konklusjon problemstilling 1: 

I hvilken grad ivaretas nasjonale og kommunale krav og føringer til 
skolehelsetjeneste for ungdom og helsestasjon for ungdom? 
 
For å svare på denne problemstillingen har revisjonen først vurdert i hvilken grad nasjonale 
krav og føringer til skolehelsetjenesten for ungdom og helsestasjon for ungdom ivaretas. 
Helsedirektoratets «Nasjonale faglige retningslinje for det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom» oppsummerer de 
rettslige kravene til hvordan helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom 
skal være innrettet, samt gir egne anbefalinger om hvordan innholdet i tjenestene bør være 
for å oppnå god praksis og dermed også forsvarlighet. Fra retningslinjen har vi sett nærmere 
på følgende forhold: 
 

 Skolehelsetjenestens systemrettede samarbeid med skolen: 
Revisjonen konkluderer med at skolehelsetjenesten har tilrettelagt for et systemrettet 
samarbeid med ungdomsskolene. Samarbeidet fremgår av blant annet samarbeidsrutiner og 
felles planer. Både helsesøstrene og skolelederne på ungdomsskolene mener at rutinene og 
planene er hensiktsmessige og at samarbeidet fungerer godt.  
 
Revisjonen vurderer at skolehelsetjenesten ikke har etablert et tilstrekkelig systemrettet 
samarbeid med Horten videregående skole, i tråd med Nasjonal retningslinje. Det foreligger 
ikke samarbeidsrutiner, men imidlertid dokumenter som viser oppgaver og en årsplan som 
helsesøster skal følge på videregående skole. Revisor vurderer at skolehelsetjenenstens 
systemrettede samarbeid med videregående skole, er noe kommunen med fordel kunne sett 
nærmere på.  
 

 Skolehelsetjenestens tverrfaglige samarbeid 
Revisjonen har fått oversendt flere samarbeidsrutiner mellom skolehelsetjenesten og andre 
instanser som det er naturlig for skolehelsetjenesten å samarbeide med. Skolehelsetjenesten 
opplyser at det tverrfaglige samarbeidet i all hovedsak fungerer bra. Det foreligger ikke noen 
rutine for samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og den kommunale PPT (Pedagogisk-
Psykologisk-Tjeneste). Fra skolehelsetjenestens side er dette ønskelig. Revisjonen støtter 
skolehelsetjenestens vurdering. Hva gjelder samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og 
barneverntjenesten, gir skolehelsetjenesten uttrykk for at rutinen, som finnes, ikke er 
revidert etter ny organisering i barneverntjenesten.  
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 Skolehelsetjenestens oversikt over elevenes helsetilstand: 
Revisjonen konkluderer med at skolehelsetjenesten bidrar til kommunens tverrsektorielle 
folkehelsearbeid, gjennom å ha oversikt over ungdomsskoleelevenes helsetilstand.  
 
På videregående skolenivå er det mer utfordrende for helsesøster å ha oversikt over 
elevenes helsetilstand. Dette kan ha sammenheng med at ressurssituasjonen på 
videregående skolenivå er lavere enn på ungdomsskolenivå. 
 

 Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den 
utstrekning skolen ønsker det: 

Revisjonen konkluderer med at skolehelsetjenesten både i ungdomsskolene og på Horten 
videregående skole, bidrar i undervisningen den utstrekning skolene ønsker det.  
 

 Skolehelsetjenesten bør tilby seg å bidra i skolens undervisning om seksuell helse: 
Revisjonen konkluderer med at skolehelsetjenesten bidrar i undervisning om seksuell helse, 
både på ungdomsskolene og Horten videregående skole.  
 

 Skolehelsetjenesten bør tilby alle ungdomsskoleelever å besøke helsestasjon for 
ungdom: 

Revisjonen kan konkludere med at alle ungdomsskoleelever i Horten kommune tilbys å 
besøke helsestasjon for ungdom.  
 

 Skolehelsetjenesten skal bidra i skolens arbeid med tiltak som fremmer et godt 
psykososialt miljø: 

Revisjonen kan videre konkludere med at skolehelsetjenesten er involvert i skolemiljøarbeid 
både på ungdomsskolene og på Horten videregående skole. Revisor vurderer at flere av 
skolehelsetjenestens oppgaver og tiltak i realiteten er forebyggende skolemiljøarbeid.  
Rektorene ved de tre ungdomsskolene og Horten videregående skole bekrefter alle at de 
samarbeider godt med helsesøster om skolemiljøet. Revisjonen konkluderer også med at 
Horten kommune har særskilt fokus på overgangene mellom barneskolen og ungdomsskolen 
og ungdomsskolen og videregående skole. 
 
Utover nevnte retningslinje har vi også vurderte enkelte sider ved både Horten kommunes 
helsesøstertjeneste og Helsestasjon for ungdom:  
 
Helsesøstertjenesten i kommunen 
Revisjonen har vurdert om skolehelsetjenesten er bemannet i tråd med anbefalte normkrav.  
Analyse av antall elever per årsverk helsesøster, sammenlignet med anbefalte normtall, viser 
at Horten kommune oppfyller anbefalt normtall, dvs. maks 550 elever per årsverk 
helsesøster, på alle de tre ungdomsskolene i kommunen.  
Horten kommune oppfyller imidlertid ikke anbefalt normtall, dvs. maks 800 elever per 
årsverk helsesøster, ved Horten videregående skole. Per i dag er det ca 1050 elever ved 
Horten videregående skole. Avviket mellom normtall og faktiske tall kan bli enda større fra 
høsten 2019, da den nye videregående skolen vil kunne ta imot ca. 150 flere elever enn i 
dagens skole.   
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Helsestasjonstjenester for ungdom 
Revisjonen konkluderer med at kravene vi har sett på vedrørende helsestasjon for ungdom 
alle er oppfylt. Dette vil si at helsestasjon for ungdom er gratis, at alle helsesøstrene ved 
helsestasjonen er sykepleiere og helsestasjonen har knyttet til seg lege, fysioterapeut og 
jordmor. Videre tilbyr helsestasjonen for ungdom råd og veiledning om seksuelle helse, 
inkludert prevensjonsveiledning og rekvirering av prevensjonsmiddel.  
 
Kommunens egne krav og føringer til skolehelsetjenesten for ungdom og helsestasjon for 
ungdom 
Kommunen har definert egne krav og føringer til skolehelsetjenesten for ungdom og 
helsestasjon for ungdom i Virksomhetsplan 2018 for Helsetjenesten for barn og unge. 
Kommunen har nedfelt tre indikatorer/delmål for 2018, innenfor prevensjon til unge jenter, 
implementering av tverrfaglig rutine i skolen og familieråd. Revisor vurderer at disse 
delmålene bygger på kommunens overordnede planverk, og kan konkludere med at Horten 
kommunes egne krav og føringer på området er oppfylt i 2018. 
 
På bakgrunn av ovennevnte undersøkelser kan revisjonen konkludere med at Horten 
kommune i hovedsak ivaretar nasjonale og kommunale krav og føringer til 
skolehelsetjenesten for ungdom og helsestasjon for ungdom.  
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6.PROBLEMSTILLING 2 
 

I hvilken grad er elever ved ungdomsskoler i Horten kommune og 
Horten videregående skole fornøyd med kommunens tilbud om 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom? 
 
Da dette er en beskrivende problemstilling har vi ikke utarbeidet revisjonskriterier til denne 
problemstillingen.  
 
Kontrollutvalget ba i sin bestilling spesielt om at revisjonen innhentet synspunkter fra elever 
i ungdomsskole og videregående skole i Horten om kommunens tilbud om 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Vestfold kommunerevisjon har innhentet 
synspunkter gjennom spørreundersøkelser til elever på 10. trinn ved ungdomsskoler og 
elever i Vg2 ved Horten videregående skole. Mer om metoden for spørreundersøkelsene, 
antall respondenter og svarprosent, fremgår av metodekapitlet 4.2 foran.     
 
Vi stilte tilnærmet de samme spørsmålene til både ungdomsskole- og videregåendenivå. 
Nedenfor presenteres svarene fra de to skolenivåene. Vi starter med å presentere en 
svarfordelingen fra de tre ungdomsskolene, som viser at det er tilnærmet lik svarandel fra de 
tre skolene, se figuren nedenfor: 
 

 
 
Figur 2 – svarfordeling ungdomsskoler 
 

6.1 Elevenes oppfatninger – helsesøstertjenesten på skolen 

6.1.1 Resultater fra ungdomsskoleelever 

 
Svarfordelingen på ungdomsskolenivå er presentert samlet for alle ungdomsskolene.  
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Tabell 1: Elevenes kjennskap til helsesøster / kontakt med helsesøster 

 
Ta stilling til følgende spørsmål: Ja Nei Totalt 

Har du fått informasjon om når helsesøster er tilgjengelig på 

skolen? 

126 (55%) 102 (45%) 228 

Vet du hva helsesøster kan hjelpe deg med? 183 (80%) 45 (20%) 228 

Har du vært i kontakt med helsesøster dette skoleåret? 60 (26%) 168 (74%) 228 

 
Vi ser av tabellen at 45 % ev elevene oppgir at de ikke har fått informasjon om når 
helsesøster er tilgjengelig på skolen.   

 
De av respondentene som svarte ja på spørsmålet om de hadde vært i kontakt med 
helsesøster dette skoleåret, ble spurt om hvor fornøyd de var med hjelpen de fikk: 
 
Tabell 2: Kontakt med helsesøster inneværende skoleår 

 

Hvor fornøyd var du med hjelpen du fikk?  

Svært fornøyd 

 

Fornøyd Verken / eller Lite fornøyd  Svært lite 

fornøyd  

Totalt 

23 (38,5 %) 27 (45 %) 9 (15 %) 0 (0%) 1 (1,5 %) 60 

 

Svarfordelingen viser at 83,5 % var svært fornøyd eller fornøyd med hjelpen de fikk av 
helsesøster. 
 
De av respondentene som svarte nei på spørsmålet om de hadde vært i kontakt med 
helsesøster dette skoleåret, ble spurt om grunnen til at de ikke hadde vært i kontakt med 
helsesøster på skolen (flere kryss var mulig): 

 
Tabell 3: Årsaker til at de ikke har vært i kontakt med helsesøster på skolen 

 

Hva er grunnen til at du ikke har vært i kontakt med helsesøster på skolen?  

Jeg har ikke hatt behov for å kontakte helsesøster 153 89% 

Helsesøster har ikke vært tilgjengelig 10 6% 

Jeg har ikke vært kjent med at helsesøster er tilgjengelig på 

skolen 

9 5% 

 
Tabellen viser at nær 90 %, av de som ikke har kontaktet helsesøster, ikke har hatt behov for 
det.  
 
Tabell 4: Elevenes opplevelse av helsesøsters tilgjengelighet på skolen  
 

 Svært stor/ 

stor grad 

Verken/eller Liten/ Svært 

liten grad 

Vet ikke  Totalt 

I hvilken grad mener du 

helsesøster er lett tilgjengelig 

på din skole? 

 120 (52,8%) 66 (28,1%) 11 (4,8%) 31 (13,6%) 228 
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Tabellen viser at elevene i noe varierende grad mener helsesøster er tilgjengelig på skolen. 
Noe over halvparten (52,8 %) av ungdomsskoleelevene, som har svart, mener helsesøster er 
tilgjengelig på skolen i svært stor/stor grad.  
 

6.1.2 Resultater fra elever i videregående skole 

 
Tabell 5: Elevenes kjennskap til helsesøster / kontakt med helsesøster 

 

Ta stilling til følgende spørsmål: Ja Nei Totalt 

Har du fått informasjon om når helsesøster er tilgjengelig på 

skolen? 

47 (40%) 70 (60%) 117 

Vet du hva helsesøster kan hjelpe deg med? 66 (56%)     51 (44%) 117 

Har du vært i kontakt med helsesøster dette skoleåret? 34 (29%) 83 (71%) 117 

 

Vi ser av tabellen at godt over halvparten av elevene (60%) oppgir at de ikke har fått 
informasjon om når helsesøster er tilgjengelig på skolen.   

 
De av respondentene som svarte ja på spørsmålet om de hadde vært i kontakt med 
helsesøster dette skoleåret, ble spurt om hvor fornøyd de var med hjelpen de fikk: 
 
Tabell 6: Kontakt med helsesøster inneværende skoleår 

 

Hvor fornøyd var du med hjelpen du fikk?  

Svært fornøyd 

 

Fornøyd Verken / eller Lite fornøyd  Svært lite 

fornøyd  

Totalt 

9 (26,5 %) 12 (35,3 %) 7 (20,6 %) 3 (8,8 %) 3 (8,8 %) 34 

 

Svarfordelingen viser at godt over halvparten (62 %) var svært fornøyd eller fornøyd med 
hjelpen de fikk av helsesøster. Dette er ca. 20 % lavere enn hva ungdomsskoleelevene svarte 
på tilsvarende spørsmål.    
 
De av respondentene som svarte nei på spørsmålet om de hadde vært i kontakt med 
helsesøster dette skoleåret, ble spurt om grunnen til at de ikke hadde vært i kontakt med 
helsesøster på skolen (flere kryss var mulig): 

 
Tabell 7: Årsaker til at de ikke har vært i kontakt med helsesøster på skolen  

 

Hva er grunnen til at du ikke har vært i kontakt med helsesøster på skolen?  

Jeg har ikke hatt behov for å kontakte helsesøster 68 78 % 

Helsesøster har ikke vært tilgjengelig 11 13 % 

Jeg har ikke vært kjent med at helsesøster er tilgjengelig på 

skolen 

8 9 % 

 
Tabellen viser at 78 %, av de som ikke har kontaktet helsesøster, ikke har hatt behov for det. 
Dette er noe lavere (12 % lavere) andel enn svarene fra ungdomsskoleelevene.  
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Tabell 8: Elevenes opplevelse av helsesøsters tilgjengelighet på skolen  
 

 Svært stor/ 

stor grad 

Verken/eller Liten/ Svært 

liten grad 

 Totalt 

I hvilken grad mener du 

helsesøster er lett tilgjengelig 

på din skole? 

 31 (26,5%) 56 (48,7%) 29 (24,8%)  117 

 
Tabellen viser at elevene i noe varierende grad mener helsesøster er tilgjengelig på skolen. 
Kun 26, 5 % av de videregåendeelevene, som har svart, mener helsesøster er tilgjengelig på 
skolen i svært stor/ stor grad. Denne andelen er betydelig lavere (26,3 % lavere) enn andelen 
som mener dette i ungdomsskolen. Revisor vurderer at dette kan henge sammen med lavere 
helsesøsterressurs på videregående skole enn ungdomsskolenivå, og lavere helsesøster-
ressurs på Horten videregående skole enn normtall på videregående skolenivå.  
 

6.2 Elevenes oppfatninger – helsestasjon for ungdom 

6.2.1 Resultater fra ungdomsskoleelever 

 
Tabell 9: Elevenes kjennskap til helsestasjon for ungdom 

 
Ta stilling til følgende spørsmål: Ja Nei Totalt 

Har du fått informasjon om kommunens tilbud om 

helsestasjon for ungdom? 

164 (72%) 64 (28%) 228 

Vet du hvor helsestasjon for ungdom er? 166 (73%) 62 (27%) 228 

Har du kontaktet helsestasjon for ungdom dette skoleåret? 24 (11%) 204 (89%) 228 

 
Vi ser av tabellen at hovedandelen av ungdomsskoleelevene sier at de har fått informasjon 
om helsestasjon for ungdom og de vet hvor helsestasjon for ungdom er.  

 
De av respondentene, som svarte ja på spørsmålet om de hadde vært i kontakt med 
helsestasjon for ungdom dette skoleåret, ble spurt om hvor fornøyd de var med hjelpen de 
fikk: 
 
Tabell 10: Kontakt med helsestasjon for ungdom inneværende skoleår 

 

Hvor fornøyd var du med hjelpen du fikk?  

Svært fornøyd 

 

Fornøyd Verken / eller Lite fornøyd  Svært lite 

fornøyd  

Totalt 

5 (20,8 %) 14 (58,3 %) 3 (12,5 %) 0 (0%) 2 (8,3 %) 24 

 

Svarfordelingen viser at nær 80 %, av de som har besøkt helsestasjon for ungdom, var svært 
fornøyd eller fornøyd med hjelpen de fikk. 
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De av respondentene, som svarte nei på spørsmålet om de hadde vært i kontakt med 
helsestasjon for ungdom dette skoleåret, ble spurt om grunnen til at de ikke hadde vært i 
kontakt med helsestasjon for ungdom (flere kryss var mulig): 

 
Tabell 11: Årsaker til at de ikke har vært i kontakt med helsestasjon for ungdom 

 

Hva er grunnen til at du ikke har vært i kontakt med helsestasjon for ungdom?  

Jeg har ikke hatt behov for å kontakte helsestasjon for ungdom 183 80% 

Det har ikke passet for meg når helsestasjon for ungdom har vært 

åpen 

10 4% 

Jeg har ikke vært kjent med at helsestasjon for ungdom 14 6% 

Jeg vet ikke hva helsestasjon for ungdom kan hjelpe meg med 22 10% 

 
Tabellen viser at 80 %, av de som ikke har kontaktet helsesøster, ikke har hatt behov for det.  
 

6.2.2 Resultater fra elever i videregående skole 

 
Tabell 12: Elevenes kjennskap til helsestasjon for ungdom  

 
Ta stilling til følgende spørsmål: Ja Nei Totalt 

Har du fått informasjon om kommunens tilbud om 

helsestasjon for ungdom? 

54 (46%) 63 (54%) 117 

Vet du hvor helsestasjon for ungdom er? 74 (63%) 43 (37%) 117 

Har du kontaktet helsestasjon for ungdom dette skoleåret? 27 (23%) 90 (77 %) 117 

 
Hele 54 % av elevene, som besvarte undersøkelsen, hevder ikke å ha fått informasjon om 
kommunens tilbud om helsestasjon for ungdom.  
 
De av respondentene, som svarte ja på spørsmålet om de hadde vært i kontakt med 
helsestasjon for ungdom dette skoleåret, ble spurt om hvor fornøyd de var med hjelpen de 
fikk: 
 
Tabell 13: Kontakt med helsestasjon for ungdom inneværende skoleår 

 

Hvor fornøyd var du med hjelpen du fikk?  

Svært fornøyd 

 

Fornøyd Verken / eller Lite fornøyd  Svært lite 

fornøyd  

Totalt 

8 (29,6 %) 16 (59,3 %) 1 (3,7 %) 2 (7,4%) 0 (0 %) 27 

 

Svarfordelingen viser at 89 %, av de som har besøkt helsestasjon for ungdom, var svært 
fornøyd eller fornøyd med hjelpen de fikk. Dette viser at en høyere andel videregående 
elevene (9 % høyere), var fornøyd med hjelpen sammenlignet med andel 
ungdomsskoleelever.  
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De av respondentene, som svarte nei på spørsmålet om de hadde vært i kontakt med 
helsestasjon for ungdom dette skoleåret, ble spurt om grunnen til at de ikke hadde vært i 
kontakt med helsestasjon for ungdom (flere kryss var mulig): 

 
Tabell 14: Årsaker til at de ikke har vært i kontakt med helsestasjon for ungdom 

 

Hva er grunnen til at du ikke har vært i kontakt med helsestasjon for ungdom?  

Jeg har ikke hatt behov for å kontakte helsestasjon for ungdom 63 (58,3%) 

Det har ikke passet for meg når helsestasjon for ungdom har vært 

åpen 

8      (7,4%) 

Jeg har ikke vært kjent med at helsestasjon for ungdom 16 (14,8%) 

Jeg vet ikke hva helsestasjon for ungdom kan hjelpe meg med 14 (13%) 

Jeg bor i en annen kommune   7 (6,5%) 

 
Tabellen viser at hovedandelen, 58,3 %, av de som ikke har kontaktet helsestasjon for 
ungdom, ikke har hatt behov for å kontakte helsestasjon for ungdom. Denne andelen er 
imidlertid ca. 20% lavere enn for ungdomsskoleelevene. 
 

6.3 Elevenes kommentarer 
I spørreskjemaet fikk elevene mulighet til å uttrykke med egne ord hvor fornøyde de var 
med både skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Tilbakemeldingene fra 
ungdommene var både positive og negative.  
 
Ungdomsskolen: 
Det store flertallet av elevene på 10. trinn, ga uttrykk for at de ikke har hatt behov for 
skolehelsetjenesten. Av de som har brukt henne ga de fleste elevene uttrykk for at de synes 
skolehelsetjenesten gjorde en god jobb. Helsesøster beskrives som «forståelsesfull», 
«imøtekommende», «hjelpsom», «flink» og «koselig å snakkes med». 
 
Når det gjelder skolehelsetjenestens tilgjengelighet er det flere som har kommentert at 
helsesøster er for lite tilgjengelig. Kommentarene fra elevene går også på manglende 
informasjon om når helsesøster er på skolen. Vi tar inn noen beskrivende eksempler:  
 

- «Jeg har egentlig ikke noen spesiell kunnskap om når helsesøster er på skolen og hva 
hun/han kan hjelpe med». 

- «Vet ikke når hun er på skolen, og når jeg har trengt hun har hun ikke vært 
tilgjengelig.» 

- «Merker ikke at hun er på skolen noen gang.» 
- «Synes vi burde ha mer tilgang og info om når helsesøster er på skolen.» 

 
Det er få ungdomsskoleelever som har kommentert helsestasjon for ungdom. De 
kommentarene vi har mottatt går også på at elevene ikke vet hva helsestasjonen for ungdom 
er og hva helsestasjonen for ungdom kan hjelpe dem med.  
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Videregående skole: 
Revisjonen mottok færre tilbakemeldinger fra elevene i videregående skole. 
Tilbakemeldingene vi mottok gikk i det alt vesentlige på helsesøsters tilgjengelighet. Elevene 
ga uttrykk for at de er dårlig informert om helsesøsters tilstedeværelse og at hun med fordel 
kunne ha vært mer til stede på skolen. Enkelte bemerket at det er uheldig at helsesøster har 
kontor i skolens kjeller. 
 
Også når det gjelder helsestasjon fra ungdom etterlyser elevene på videregående mer 
informasjon om denne. Det etterlyses også lengre åpningstider. 
 

6.4 Revisors konklusjon problemstilling 2: 

I hvilken grad er elever ved ungdomsskoler i Horten kommune og 
Horten videregående skole fornøyd med kommunens tilbud om 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom? 
 
For å kunne svare på denne problemstillingen, har revisjonen lagt elevenes svar i 
spørreundersøkelsene til grunn. Vi har undersøkt helsesøsters tilgjengelighet på skolen, og 
om de som har vært i kontakt med helsesøster, har vært fornøyd med hjelpen de fikk. I 
hovedtrekk er tilsvarende spørsmål stilt om helsestasjon for ungdom i kommunen. 
 
Revisjonen kan konkludere med at vårt hovedinntrykk er at hovedandelen av både 
ungdomsskoleelever og videregåendeelever, som har svart på spørreundersøkelsen, er 
fornøyd med kommunens tilbud om skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.  
De som har benyttet seg av helsestasjon for ungdom er blant annet alle svært fornøyde med 
hjelpen de fikk der. Av de elevene, som har benyttet seg av skolehelsetjenesten, så er 
andelen fornøyd/ svært fornøyd med hjelpen de fikk høy på ungdomsskolenivå (83,5 %) og 
betydelig lavere på videregåendenivå (62 %). Vi gjør imidlertid oppmerksom på at 
svarprosenten fra videregåendeelevene var betydelig lavere enn på ungdomsskolen. Revisor 
vurderer at denne tilbakemeldingen kan henge samme med at helsesøsterressursen på 
videregåendenivå er betydelig lavere per elev enn på ungdomsskolen. Dette er mer omtalt 
under problemstilling 1 – pkt. 5.8. 
 
Spørreundersøkelsene har også gitt oss noen tilbakemeldinger på forhold som kunne vært 
bedre. Både elever i ungdomsskolen og elevene i videregående skole gir uttrykk for mangel 
på informasjon om når helsesøster er på skolen.  Begge elevgrupper ønsker seg dessuten at 
helsesøster er mer tilgjengelig. Det er en ganske lik andel av ungdomsskoleelever og elever i 
videregående, som har benyttet seg av skolehelsetjenesten, henholdsvis 26 % på 
ungdomsskolen og 29 % på videregående skole.  
 
Hva gjelder helsestasjon for ungdom, synes elevene på ungdomsskolen å være bedre 
informert om denne tjenesten enn videregåendeelevene. Enkelte elever ga uttrykk for at de 
ønsket lengre åpningstider ved helsestasjon for ungdom. Dette ble begrunnet med at det 
både kunne være vanskelig å få åpningstiden, på to timer til å passe, og det var veldig fullt på 
helsestasjon for ungdom i åpningstiden.  
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7. REVISORS ANBEFALINGER 
 

 Horten kommune bør sikre et tilstrekkelig systemrettet samarbeid med Horten 
videregående skole, inklusiv rutiner, jf. Helsedirektoretats Nasjonal faglig 
retningslinje, pkt. 5.1. 
 

 Horten kommune bør vurdere om dagens helsesøster-ressurs på videregående skole 
er tilstrekkelig for ivaretakelse av nasjonale krav og føringer på videregående skole-
nivå. 

 

 Horten kommune bør gjennomgå resultatene i spørreundersøkelsene, og vurdere om 
det er behov for å iverksette tiltak.  
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8. KOMMUNEDIREKTØRENS UTTALELSE 
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Vedlegg 1 – Revisjonskriterier  
 
Kommunen har ansvar for å tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år, jf helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 og forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende 
arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2 bokstav a.  
 
Helsedirektoratets «Nasjonal faglige retningslinje for det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom» oppsummerer de 
rettslige kravene til hvordan helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon skal være 
innrettet, samt gir egne anbefalinger om hvordan innholdet i tjenestene bør være for å 
oppnå god praksis og dermed også forsvarlighet. Disse anbefalingene er ikke rettslig 
bindende, men normerende og retningsgivende ved å peke på ønskede og anbefalte 
handlingsvalg.  
 
I prosjektet «Skolehelsetjenesten i et tverrfaglig perspektiv» ser vi på følgende 
problemstillinger:  
 
1. I hvilken grad ivaretas nasjonale og kommunale krav og føringer til skolehelsetjeneste for 
ungdom og helsestasjon for ungdom?  

Herunder   
Skolehelsetjenestens samarbeid med skole, gjennom:  

o systemrettet samarbeid   
o å ha oversikt over elevenes helsetilstand  
o å bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen ønsker 

det  
o å tilby seg å bidra i skolens undervisning om seksuell helse  
o å tilby alle ungdomsskoleelever å besøke helsestasjon for ungdom  
o å bidra i skolens arbeid med tiltak som fremmer et godt psykososialt miljø  

 
Helsesøstertjenesten i kommunen  
 
Helsestasjonstjenester for ungdom 

 
2. I hvilken grad er elever ved ungdomsskoler i Horten kommune fornøyd med kommunens 
tilbud om skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom? 
 

 

Problemstilling 1: I hvilken grad ivaretas nasjonale og kommunale krav og 
føringer til skolehelsetjeneste for ungdom og helsestasjon for ungdom? 
 
Skolehelsetjenestens systemrettede samarbeid med skolen 
Det følger av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm (helse- og 
omsorgtjenesteloven) § 3-1 at «kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i 
kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester». For å oppfylle ansvaret etter § 3-
1 følger det av § 3-2 at kommunen skal tilby helsetjeneste i skole og helsestasjonstjeneste.  
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Av Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten § 3, 1. ledd bokstav b går det frem at kommunen skal tilby 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år. Dette innebærer at 
kommunen er ansvarlig for skolehelsetjenesten og helsestasjontjenester også for elever i 
videregående skole.  
 
Av Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten § 3, 3. ledd fremgår at den som har det overordnede ansvaret for 
virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av 
virksomhetens aktiviteter i tråd med forskriften. Tilsvarende krav finnes i forskrift om ledelse 
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 3. Fra sistnevnte bestemmelse siteres: 
«Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og 
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter..». Innenfor systematisk 
styring så går det videre i forskriften frem at dette gjelder planlegging, gjennomføring, 
evaluering og korrigering av aktivitetene.  
 
Av Helsetilsynets nasjonale, faglige retningslinje følger det som en «sterk anbefaling» at 
skolehelsetjenesten bør ha et systemrettet samarbeid med skolen. Skolehelsetjenesten skal 
være sentral i det helsefremmende og forebyggende arbeidet med å sikre et godt 
psykososialt skolemiljø for alle elever, og skal ha et helhetlig blikk på kompetanse om helse, 
oppvekst og livskvalitet. Videre skal skolehelsetjenesten være en støtte for barn og unge i en 
sårbar fase og bidra til å hundre frafall i videregående opplæring.  
 
Ifølge retningslinjen er et systemrettet samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen 
viktig og grunnleggende for at skolehelsetjenesten skal kunne gjennomføre sine lovpålagte 
oppgaver. Et systemrettet samarbeid bør ha som mål å oppnå felles verdigrunnlag, felles 
forståelse av begreper, avklaring av roller og ansvar og kjennskap til hverandres regelverk. 
 
Vi har utarbeidet følgende revisjonskriterium: 

 Skolehelsetjenesten bør ha et systemrettet samarbeid med skolene, inklusiv 
samarbeidsrutiner og felles planer, jf Helsedirektoratets nasjonale faglige 
retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom pkt 5.1. 

 
Skolehelsetjenestens tverrfaglige samarbeid 
Det følger av forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 4 at skolehelsetjenesten bør ha rutiner for og legge 
til rette for nødvendig samarbeid med andre kommunale tjenester, fastleger, 
tannhelsetjenesten, fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten.  

 
Hvor mye som kreves at samarbeidsrutiner må vurderes opp mot lovens vilkår om at 
samarbeidet skal være «nødvendig».  
 
Vi har utarbeidet følgende revisjonskriterium: 

 Skolehelsetjenesten bør ha rutiner for samarbeid med andre kommunale tjenester, 
fastleger, tannhelsetjenesten, fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten, jf 
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forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten § 4. 

 
Oversikt over elevenes helsetilstand 
Det følger av forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 9 at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra 
til kommunens tverrsektorielle folkehelsearbeid, herunder ha oversikt over helsetilstanden 
og de faktorer som kan virke inn på helsen til barn og ungdom. En oversikt vil bidra til at 
skolehelsetjenesten kan løse sine oppgaver på en god og hensiktsmessig måte, og sammen 
med skolen får en felles forståelse av utfordringer og muligheter i elevpopulasjonen som 
helhet, i tillegg til det enkelte individ. Dette bidrar igjen til at tilpassede helsefremmende og 
forebyggende tiltak kan planlegges og iverksettes både på gruppe- og individnivå. Gjennom 
oversikten vil man også kunne måle utvikling over tid, fastsette mål for utvikling av tiltak og 
måle effekt av tiltak. I Horten kommune sin «Samarbeidsrutine for skolehelsetjenesten og 
skolen» er inntatt et krav om at «helsesøster skal ha oversikt over barn og unges 
helsetilstand». 
 
Vi har utarbeidet følgende revisjonskriterium: 

 Skolehelsetjenesten skal bidra til kommunens tverrsektorielle folkehelsearbeid med 
oversikt over elevenes helsetilstand, jf forskrift om kommunens helsefremmende og 
forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 9. 
  

Bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen ønsker det  
Det følger av forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6 bokstav c at tilbudet til barn og unge i 
skolehelsetjenesten skal omfatte opplysning, bistand og undervisning i gruppe, klasse og på 
foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det.  
 
Barn og unge trenger informasjon om ulike faktorer som påvirker deres helse. 
Helseundervisning kan øke kunnskap, etablere positive holdninger og styrke ferdigheter. 
Opplysning kan også bidra til å etablere positive sosiale normer relatert til atferd som 
påvirker. Et tett samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten er nødvendig for å kunne 
arbeide helsefremmende og forebyggende på et tidlig stadium for å bedre elevenes skole- 
og oppvekstmiljø. Ved at skolehelsetjenesten med sitt helsefremmende og forebyggende 
perspektiv samarbeider med lærerne om helserelatert undervisning, vil de kunne 
komplettere hverandre. Når skolehelsetjenesten bidrar i undervisningen viser dessuten 
erfaring at elevene lettere oppsøker skolehelsetjenesten i etterkant.  
Den nasjonale retningslinjen fra Helsedirektoratet nevner følgende temaer som aktuelle for 
undervisning: psykisk helse, søvn, kosthold, fysisk aktivitet, pubertet, kropp og seksuell 
helse, tobakk, alkohol og andre rusmidler samt vold og overgrep.  
 
Vi har utarbeidet følgende revisjonskriterium: 

 Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning 
skolen ønsker det 

 
Tilby seg å bidra i skolens undervisning om seksuell helse 
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Det følger av forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6 bokstav c at skolehelsetjenestens tilbud blant 
annet skal omfatte undervisning i grupper, klasser og foreldremøter i den utstrekning skolen 
ønsker det. Helsedirektoratets nasjonale retningslinje konkretiserer dette ved å anbefale at 
undervisning om seksuell helse tilbys både på barne-, ungdoms- og videregåendetrinnet. 
 
Vi har utarbeidet følgende revisjonskriterium: 

 Skolehelsetjenesten bør bidra i skolenes undervisning om seksuell helse 
 
Tilby alle ungdomsskoleelever å besøke helsestasjon for ungdom  
I Helsedirektoratets nasjonale retningslinje anbefales å tilby elever på ungdomsskolen å 
besøke helsestasjon for ungdom som en del av skolehelsetjenestens 
informasjonsvirksomhet. 
 
Vi har utarbeidet følgende revisjonskriterium: 

 Skolehelsetjenesten bør tilby alle ungdomsskoleelever å besøke helsestasjon for 
ungdom 

 
Bidra i skolens arbeid med et godt psykososialt miljø 
Av forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste § 6 bokstav a og f går det frem at 
tilbudet til barn og ungdom i skolehelsetjenesten blant annet skal omfatte forebyggende 
psykososialt arbeid og samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og 
fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever. Helsedirektoratets nasjonale retningslinje 
anbefaler at det forebyggende arbeidet starter tidlig, og omfatter alle faser i 
utdanningsløpet. Det påpekes at overgangene mellom barneskole og ungdomsskole og 
ungdomsskole og videregående skole er særlig sårbare og bør følges særskilt. 
 
Vi har utarbeidet følgende revisjonskriterier: 

 Skolehelsetjenesten skal jobbe forebyggende for å fremme et godt skolemiljø 
og samarbeide med skolen om tiltak som fremmer et godt skolemiljø  

 Skolehelsetjenesten bør ha særlig fokus på overgangen mellom ungdomsskole og 
videregående skole 

 
Helsesøstertjenesten i kommunen 
Rapporten «Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten» fra 2010 inneholder 
nasjonal minstenorm for helsesøsterbemanning. Helsedirektoratet har i rapporten IS-2677 
«Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten» fra 
2017 konkluderte med at selv om normtallene i rapporten av 2010 ikke er juridisk bindende, 
så er de sterkt anbefalte.  De anbefalte normtallene er at en helsesøster i 100 % stilling 
maksimalt kan følge opp 550 elever i ungdomsskolen og 800 elever i videregående skole. 
 
Betydningen av en helsesøster som er tilgjengelig for skoleelevene i deres hverdag anses 
stor. Av Helsedirektoratets nasjonale retningslinje går det frem at barn, ungdom og deres 
foreldre skal være kjent med kommunens helsesøstertjeneste, kunne henvende seg dit uten 
avtale på forhånd (drop in) og oppleve tjenesten som lett tilgjengelig. 
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Av Helsetilsynets retningslinje går det frem at helsestasjon for ungdom skal være et 
supplement til, og ikke komme i stedet for skolehelsetjenesten. 
 
Vi har utarbeidet følgende revisjonskriterier: 

 På ungdomsskolen bør det maksimalt være 550 elever per årsverk helsesøster 

 I videregående skole bør det maksimalt være 800 elever per årsverk helsesøster 

 
Helsestasjonstjenester for ungdom 
Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, annet ledd at kommunen skal ha knyttet 
til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster.  
 
Det følger av forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 3, 4. ledd at alle kommunen skal dekke alle utgifter 
til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det følger av samme forskrift § 5 bokstav g) og k) at 
helsestasjonstjenesten skal tilby råd og veiledning om seksuell helse og 
prevensjonsveiledning, samt rekvirering av prevensjonsmiddel. 
 
Vi har utarbeidet følgende revisjonskriterier: 

 Helsestasjon for ungdom skal være gratis. 

 Helsestasjon for ungdom skal ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut og 
jordmor  

 Helsestasjon for ungdom skal tilby råd og veiledning om seksuell helse og 
prevensjonsveiledning, samt rekvirering av prevensjonsmiddel 

 
Kommunale krav og føringer til skolehelsetjeneste for ungdom og 
helsestasjon for ungdom 
Horten kommune har vedtatt at Attraktivitet, God oppvekst, Trygghet for innbyggerne og 
Natur og miljø er fokusområder i kommunen frem mot 2027. Innenfor Helsetjenesten for 
ungdom er disse fokusområdene brutt ned til konkrete krav vedrørende prevensjon, KO-
team og familieråd.  
 
På bakgrunn av kommunens egne krav har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier: 

 Antall jenter (16-20 år) som får innlagt LRC (spiral, p-stav) på Helsestasjon for 
ungdom skal være 25. 

 KO-team fungerer etter ny rutine på alle skolene 

 Det er foreslått 30 stk familieråd 
 
På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier til problemstilling 1:  
 
 

Revisjonskriterier: 

 Skolehelsetjenesten bør ha et systemrettet samarbeid med skolene, inklusiv 
samarbeidsrutiner og felles planer, jf Helsedirektoratets nasjonale faglige 
retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom pkt 5.1. 
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 Skolehelsetjenesten bør ha rutiner for samarbeid med andre kommunale 
tjenester, fastleger, tannhelsetjenesten, fylkeskommunen og med 
spesialisthelsetjenesten, jf forskrift om kommunens helsefremmende og 
forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 4. 
 

 Skolehelsetjenesten skal bidra til kommunens tverrsektorielle 
folkehelsearbeid med oversikt over elevenes helsetilstand, jf forskrift om 
kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten § 9. 

 

 Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den 
utstrekning skolen ønsker det, jf forskrift om kommunens helsefremmende 
og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6 bokstav c. 

 

 Skolehelsetjenesten bør bidra i skolens undervisning om seksuell helse, jf 
Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for 
ungdom pkt 5.1.4. 

 

 Skolehelsetjenesten bør tilby alle ungdomsskoleelever å besøke helsestasjon 
for ungdom, jf Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste 
og helsestasjon for ungdom pkt. 5.1.5. 

 

 Skolehelsetjenesten skal jobbe forebyggende for å fremme et godt skolemiljø 
og samarbeide med skolen om tiltak som fremmer et godt skolemiljø, jf 
forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6 bokstav a og f. 

 Skolehelsetjenesten bør ha særlig fokus på overgangen mellom 
ungdomsskole og videregående skole, jf Helsedirektoratets nasjonale faglige 
retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom pkt. 5.1.6. 

 

 På ungdomsskolen bør det maksimalt være 550 elever per årsverk 
helsesøster, jf Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, jf Utviklingsstrategi for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. 

 I videregående skole bør det maksimalt være 800 elever per årsverk 
helsesøster, jf Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, jf Utviklingsstrategi for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. 
 

 Helsestasjon for ungdom skal være gratis, jf forskrift om kommunens 
helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten § 3 
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 Helsestasjon for ungdom skal ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut 
og jordmor, jf lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, annet 
ledd 

 Helsestasjon for ungdom skal tilby råd og veiledning om seksuell helse og 
prevensjonsveiledning, samt rekvirering av prevensjonsmiddel, jf forskrift om 
kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten § 5 bokstav g 

 

 I Horten kommune skal antall jenter (16-20 år) som får innlagt LRC (spiral, p-
stav) på Helsestasjon for ungdom være minst 25 i 2018. 

 I Horten kommune skal KO-team fungere etter ny rutine på alle skolene i 
2018. 

 I Horten kommune skal det ha vært foreslått 30 stk familieråd i 2018. 
 

 
 
Problemstilling 2:  
I hvilken grad er elever ved ungdomsskoler i Horten kommune fornøyd med kommunens 
tilbud om skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom?  
 

Da dette er en beskrivende problemstilling har vi ikke utarbeidet revisjonskriterier til denne 
problemstillingen.  
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9. Litteratur og kilder 
 
 
 

Eksterne dokumenter 
 

 Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.2011 

 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten av 19.10.2018 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten av 

28.10.2016 

 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Nasjonal faglig retningslinje for det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom av 2017 

 Helsedirektoratets rapporter «Utviklingsstrategi for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten» fra 2010, og «Utredning av en bindende bemanningsnorm i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten» fra 2017 

 
Interne dokumenter – Horten kommune 
 

 Kommunens rutiner og planer for skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 

 Økonomi- og handlingsplan 2019-2022 

 Oversikt over antall elever og årsverk helsesøster ved ungdomsskolene og Horten 

videregående skole 

 Oversikt over besøkstall på helsestasjon for ungdom i 2018 

 Virksomhetsplan for 2018 – Helsetjenesten for barn og unge  

 Kommunens status på indikator / delmål for skolehelsetjenesten og helsestasjon for 

ungdom i 2018 
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Arkivsak-dok. 19/00056-3 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 05/19 
REVISOR ORIENTERER  

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Revisor informerer om status i revisjonsarbeidet 2018 og årsoppgjørsrevisjon av 
kommuneregnskapet i Horten, jfr. tidligere fremlagt revisjonsplan.   
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Arkivsak-dok. 19/00056-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 06/19 
REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING 2019 OG TILLEGG TIL 
ENGASJEMENTSAVTALEN  

 

Forslag til vedtak: 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for regnskapsrettet revisjon 
og forvaltningsrevisjon 2019 samt tillegg av 28.01.2019 til engasjementsavtalen tas til 
orientering. 
 
Vedlegg:  

• Skriftlig egenvurdering 28.01.2019 av revisors uavhengighet for 
regnskapsrettet revisjon Horten kommune og Horten medisinske senter KF, 
Linn Therese Bekken 

• Skriftlig egenvurdering 28.01.2019 av revisors uavhengighet for 
forvaltningsrevisjon, Bente Hegg Ljøsterød 

• Tillegg til engasjementsavtalen - Horten kommune av 28.01.2019 

 
Saksframstilling: 
Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 
objektivitet hos revisor. Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor 
hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 
kontrollutvalget. 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 2019 er gjort på 
generelt grunnlag. Statsautorisert revisor Linn Therese Bekken er oppdragsansvarlig 
revisor i Horten kommune og Horten medisinske senter KF. Linn Therese Bekken er 
oppdragsansvarlig både for regnskapsrettet revisjon og forvaltningsrevisjon. I tillegg 
er Bente Hegg Ljøsterød oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon. 
 
I tillegget av 28.01.2019 til engasjementsavtalen opplyses det om hvem som er 
oppdragsansvarlig. 
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Arkivsak-dok. 19/00087-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 07/19 
INVITASJON OM SELSKAPSKONTROLL AV VESTFOLD 
INTERKOMMUNALE BRANNVESEN, VIB 

 

Forslag til vedtak: 
Horten kontrollutvalg er positive til invitasjonen fra Re kontrollutvalg. Horten 
kontrollutvalg vil delta i en selskapskontrollrapport av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen som inneholder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Bakgrunn for saken var at kontrollutvalget i Re kommune bad om en orientering av 
rådmannen Trond Wifstad den 27.09.2018 vedrørende særskilte brannobjekter i Re 
kommune. Videre vedtok kontrollutvalget å invitere brannsjefen i Vestfold 
Interkommunale Brannvesen (VIB) til sitt møte 08.11.2018 for å orientere nærmere 
om tilsyn med særskilte brannobjekter. Brannsjefen orienterte på det møtet, og 
utvalget behandlet samtidig skriftlig tilbakemelding fra rådmannen vedrørende 
samhandlingen mellom kommunens byggesaksavdeling og VIB. Til møtet 
14.02.2018 ble det fremlagt en ny tilbakemelding vedrørende samhandlingen mellom 
byggesaksavdelingen og VIB.  
 
I etterkant av møtet 08.11.2018 har det fremkommet flere saker i media om at VIB 
ikke har ført branntilsyn i henhold til lovverket, herunder på Bjerkely i Re kommune. 
På bakgrunn av det ble det vurdert en selskapskontroll av VIB som også skulle 
inneholde en forvaltningsrevisjonsdel om f.eks. tilsyn.  
 
I tillegg til Horten er Tønsberg, Færder og Holmestrand kommuner også eiere av VIB. 
Horten kommune sin eierandel er 23,5%. Kostnadene for prosjektet vil da deles på 
de kontrollutvalgene som ønsker å delta uavhengig av eierandelen. Alle 
eierkommunene har fra 01.01.2019 Vestfold kommunerevisjon som revisor. 
 
Den 14.02.2019 diskuterte kontrollutvalget i Re kommune saken videre, og følgende 
vedtak ble fattet i sak 5/19: 
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«Det bestilles en prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon om 
Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). Prosjektplanen leveres til 
sekretariatet innen 13.03.2019 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 
28.03.2019. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til selskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon.  

 
Sekretariatet sender forespørsel til kontrollutvalget i de øvrige eierkommunene 
i VIB, Horten, Holmestrand, Færder og Tønsberg kommuner, om de ønsker å 
delta i prosjektet.»  
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Arkivsak-dok. 19/00057-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 08/19 
BESTILLING AV PROSJEKTPLAN TIL 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT  

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan med problemstillinger fra Vestfold 
Kommunerevisjon for en forvaltningsrevisjon med tema ……… .  
 
Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 9. mai 2019 for behandling i 
kontrollutvalgsmøtet 22. mai 2019. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Kommunestyret behandlet forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i sitt 
møte 20. juni 2016, sak 102/16 og fattet slikt enstemmig vedtak: 
 

«Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 
for 2016 – 2019 med 
følgende prioriteringer: 
 
1. Intern kontroll lønn, levert 
2. Prosjektstyring, orientering fra administrasjon 
3. Eldreomsorg, orientering fra administrasjon 
4. Flyktninger – oppgaver og ansvar 
5. Byggesaksbehandling, levert 
6. Helsestasjon og skolehelsetjeneste, levert 10.03.2019 
7. Etikk og varsling 
8. Vedlikehold av kommunale bygg, levert 
9. Barnevern, levert 
10. Avviksregistrering 
 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen 
fører til økning av den økonomiske rammen, må dette behandles spesielt.» 
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Kontrollutvalget har allerede ferdigbehandlet forvaltningsrevisjonsrapportene 
«Internkontroll lønn», «Barnevern», «Vedlikehold av kommunale bygg», og 
«Byggesaksbehandling - Horten kommune».  
 
I tillegg har administrasjonen, etter bestilling fra kontrollutvalget, gitt fyldige 
orienteringer om hhv. prosjektstyring og viktige tema innenfor eldreomsorg høsten 
2016.  
 
Kontrollutvalget har anledning til å bestille andre forvaltningsprosjekter som ikke er 
ført opp på planen hvis det fremkommer andre områder i Horten kommune som er 
mer aktuelle. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  
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Arkivsak-dok. 19/00059-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 09/19 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

• Referat fra eiermøte i VIKS 28.01.2019 

• Årsrapport vedrørende skatteregnskapet 2018 i Horten kommune, 20.01.2019 

• Kontrollrapport fra Skatteetaten av 15.02.2019 

 
Saksframstilling: 

• Eiermøte i VIKS ble holdt 28.01.2019 vedrørende inntreden/sammenslåing 
mellom VIKS og Temark (Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS). 
Saken ble oversendt til eierkommunene for behandling våren 2019, men ble 
tilbakekalt den 01.03.2019 da eierne bad om ytterligere opplysninger og nytt 
eiermøte.  

 

• Årsrapport inkludert årsregnskapet 2018 i Horten kommune vedrørende 
skatteregnskapet er mottatt. I tillegg er kontrollrapporten fra Skatteetaten av 
15.02.2019 mottatt. Dokumentene legges frem til orientering. 
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                                           Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat 
 

Post/besøksadresse: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen tlf 40491345     E-post: post@viksre.no 
Revetalgata 10                                         Rådgiver Anja Ottervang Eriksen tlf 99455515  Nettside: www.viksre.no  
3174 Revetal 
Org.nr.: 987 665 483 

 
 

REFERAT FRA EIERMØTE 28.01.2019 I VIKS, 

VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT, 

 
Sted og tid: 

Møterom Oseberg i Vestfold fylkeskommune den 28.01.2019 fra kl.13.00 til 15.00 

 

Deltakere: 

Færder Varaordfører Bjørn Kåre Sevik 

Færder Nestleder i styret i VIKS, Terje Fuglevik  

Holmestrand Ordfører Alf Johan Svele  

Horten Ordfører Are Karlsen 

Horten Styreleder i VIKS, Jan Nærsnes 

Larvik Ordfører Rune Høiseth 

Larvik Varamedlem styret i VIKS, Live Jetlund 

Re Ordfører Thorvald Hillestad 

Re Styremedlem i VIKS, Magnus Østlie 

Sande Ordfører Elin Weggesrud 

Tønsberg Ordfører Petter Berg 

Tønsberg Rådmann Geir Viksand 

Vestfold fylkeskommune Fylkesordfører Rune Hogsnes 

Temark  Daglig leder, Line Bosnes Hegna 

VIKS Rådgiver, Anja Ottervang Eriksen 

VIKS Daglig leder, Heidi Wulff Jacobsen  
 

 

  

  

  

  

  

Styreleder i VIKS Jan Nærsnes ønsket velkommen og eiermøtet ble satt 
kl. 13.00. 

Presentasjon av styret og VIKS 

 
Styre leder i VIKS, Jan Nærsnes presenterte selskapet og bakgrunnen for 
strategiprosessen. Videre informerte styreleder om gjennomførte 
endringer og driften av selskapet.   
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Presentasjon av sammenslåing/inntreden mellom VIKS og Agder og Telemark 
Kontrollutvalgssekretariat IKS, TEMARK. 
 
Daglig leder i VIKS, Heidi Wulff Jacobsen, orienterte og presenterte  
sammenslåingen/inntreden og styrets vedtatte innstilling.  
 
Bakgrunnen for sammenslåingsprosessen er å sikre at VIKS’ visjon blir oppfylt: 
 

«Vi er spesialister på kontrollutvalgsarbeid innen offentlig virke og skal være 
den som naturlig bistår med nødvendig kunnskap og kompetanse til 
kontrollutvalgets medlemmer og andre.» 

 
VIKS ønsker å levere best mulig tjenester og for å møte de økte kravende i 
samfunnet må selskapet derfor utvikles ved å bli større og mer robust. VIKS har i dag 
kun to ansatte, og er derfor i en sårbar posisjon med tanke på uforutsette hendelser.  
 
Daglig leder i Temark, Line Bosnes Hegna, presenterte seg og selskapet Agder og 
Telemark kontrollutvalgssekretariat, «Temark». Det ble vist til den tidligere 
utvidelsesprosessen med Agder. Prosessen med tilbud om sammenslåing/inntreden 
med VIKS er ønsket innad i Temark. De har erfart at det å være flere ansatte gir et 
verdifullt faglig miljø, og mener at en videre utvidelse med VIKS styrker dette 
ytterligere.  
 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon:  
 
Det var mange aktuelle spørsmål til saken. Det ble blant annet stilt spørsmål om 
selskapsform, gjennomføring av representantskapsmøter, geografisk stort område, 
eierandeler og innflytelse, samt økonomiske konsekvenser. De fleste spørsmålene er 
besvart i utredningene som følger saken. Enkelte spørsmål og svar er referert for 
ordens skyld. Bruken av ordene «sammenslåing/inntreden» ble bemerket og 
kommentert. 
 
Sammenslåing/inntreden 
Juridisk sett vil VIKS tre inn i det eksisterende selskapet Temark 
(inntreden/virksomhetsoverdragelse), men de daglige ledere i begge selskapene er 
klare på at de skal bygge noe nytt. Det er satt av tid for samling med alle ansatte i 
mars 2019 hvor felles plattform for det nye selskapet skal diskuteres. Det blir opp til 
det nye representantskapet å fremme forslag om og beslutte om man ønsker 
endringer f.eks. i finansieringsmodell.  
 
Selskapsform 
Temark er i dag et interkommunalt selskap (IKS), og denne selskapsformen vil 
videreføres etter sammenslåing/inntreden. IKS er en velregulert og demokratisk 
selskapsform, og således en naturlig selskapsform for kontrollutvalgssekretariat. 
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Kommunestyret velger representanter til representantskapet. Det vises til 
utredningen av 05.10.2018 s. 2-3 for mer informasjon om andre selskapsformer.   
 
Gjennomføring av representantskapsmøter 
Det ble gitt uttrykk for at man tidligere hadde møtt på utfordringer ved gjennomføring 
av med representantskapsmøter i andre selskaper. Temark har gode erfaringer med 
arrangering av representantskapsmøter. I forbindelse med representantskapsmøtene 
arrangeres det vår- og høstkonferanse med relevante forelesere, og denne praksisen 
vil videreføres. Konferansene bidrar til faglig påfyll og blir en arena for 
nettverksbygging.  
 
Geografisk stort område  
Da Temark ble etablert hadde de kontor i Bø i Telemark, og det har derfor naturlig 
blitt hovedkontoret. 
 
Stordriftsulemper ble nevnt og kommentert. Temark er veldig godt vant med å 
håndtere stort område, og erfaringsmessig går dette fint. I tillegg til kontoret i Bø har 
de kontor i Arendal, og det vil også etableres kontor i Kristiansand. Selskapet har 
veldig godt arbeidsmiljø og kan vise til lite turnover. Samarbeidet mellom kontorene 
er også godt, og det benyttes skype og e-post for å kommunisere. Ansatte deltar 
også på kurs og konferanser, og dette blir naturlige møtepunkter. VIKS’ stedlige 
kontor på Revetal vil videreføres slik at nærhet i alle regioner blir ivaretatt. For 
ytterligere informasjon om dette vises det til utredningen av 05.10.2018 side 5. 
 
Eierandeler og innflytelse 
Det ble forklart hvordan eierandelene beregnes, og at ordningen ivaretar innflytelsen 
til både små og store eiere. 100 eierandeler fordeles på deltakerne. 
Fylkeskommunene gis 30 andeler, og de øvrige 70 fordeles på kommunene etter 
innskuddskapital. Hver deltaker har ett medlem i representantskapet med èn (1) 
stemme pr % eierandel. Det vises til side 3 og 4 i vedlegget til utredning av 
05.10.2018. Det ble forklart hvilke regler som gjelder for at representantskapet skal 
være vedtaksdyktige.   
 
I styremøtet 20.11.2018 ved behandlingen av inntreden/sammenslåing av VIKS og 
Temark ble det ved votering besluttet med 7 stemmer mot 1 å anbefale 
inntreden/sammenslåing for eierkommunene. Styret la vekt på ansattes syn i saken, 
selskapets sårbarhet og tilhørigheten til et større fagmiljø. Styret la også vekt på at 
kontoret på Revetal skal videreføres og dermed opprettholde nærheten til VIKS’ 
eierkommuner. I eiermøtet 28.01.2019 fikk styrerepresentanten Terje Fuglevik 
anledning til å fremme mindretallets syn på inntreden/sammenslåing. Hans hovedsyn 
er å videreføre VIKS som eget selskap. 
 
Vedrørende utfyllende beregninger av eierandeler og kostnader vises det til vedlegg 
1 – Eierandeler og kostnader. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det ble etterspurt alternativer til sammenslåing og hvilke økonomiske konsekvenser 
en sammenslåing vil få. Dette ble besvart med å vise til tallmateriale som ble fremlagt 
for styret i VIKS i styremøtet 20.11.2018. Beregningen viser hvordan det vil slå ut 
dersom den nye fylkeskommunen går over til annet sekretariat enn VIKS, dersom 
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VIKS skal bestå som eget selskap i 2020. Det er beregnet en økning i snitt for den 
enkelte kommune på ca. kr 125 000,- pr år. Dersom den nye fylkeskommunen velger 
VIKS som sekretariat viser beregningen en økning i snitt på ca. kr 34 000,- pr år. Ved 
en eventuell sammenslåing/inntreden mellom VIKS og Temark er kostnaden for 
sekretariats tjenester for Vestfold - kommunene beregnet til en reduksjon på ca. kr 
51 000,- pr kommune. Beregningene er ikke indeksregulert og gjennomført med 
2019-tall. Det økonomiske perspektivet er ikke hovedargument for å takke ja til 
invitasjonen om inntreden fra Temark. 
 
Innspill til selskapet Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Det fremkom punkter under diskusjonen, og det ble gitt tilbakemelding på hva som er 
viktig for eierne fremover, herunder: 

• Nærhet til kommunen 

• Tilgjengelighet og behov for stedlig kontor på Re 

• Gjennomføring av representantskapsmøter på en god måte 

• Beholde kompetanse 
 
 
 
Re, 29.01.2019 
For eiermøte i VIKS 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder/sekretær for eiermøte 
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Arkivsak-dok. 19/00061-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 10/19 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
 
 
 
 


	Kontrollutvalget i Horten (20.03.2019)
	Saksliste
	Saker til behandling
	1/19 Godkjenning av protokollen av 05.12.2018
	Protokoll Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018, sign

	2/19 Orientering fra administrasjonen om "HortenLove", henvendelse av 08.11.2018
	Kontrollutvalget i Horten kommune 20181108.pdf
	Vedlegg 1, Kontrollutvalget.pdf

	3/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018
	Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Horten, februar 2019

	4/19 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv" 
	Sluttrapport - Skolehelsetjeneste - Horten.pdf

	5/19 Revisor orienterer 
	6/19 Revisors uavhengighetserklæring 2019 og tillegg til engasjementsavtalen 
	tillegg til engasjementsavtale
	uavhengighetserklæring BHL
	uavhengighetserklæring LTB

	7/19 Invitasjon om selskapskontroll av Vestfold Interkommunale Brannvesen, VIB
	8/19 Bestilling av prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
	9/19 Referatsaker 
	Referat 28.01.2019, sign
	Årsrapport 2018, Skatteoppkreveren i Horten kommune
	Kontrollrapport fra Skatteetaten 15.02.2019

	10/19 Eventuelt 


