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SAK 11/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN AV 20.03.2019 

 

Forslag til vedtak: 
Godkjenning av protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20.03.2019. 
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20.03.2019 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Horten 
 
Dato: 20.03.2019 kl. 18:00 
Sted: Ynglingesalen 
Arkivsak: 17/00240 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Ingvar Kjørum, nestleder 
Anne Lise Olafsen, medlem  
Heidi Ørnlo, medlem 
  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Magnus Skulstad-Johnsen 

  
Forfall:  Trond Nauf, medlem 
  
Andre: Horten kommune, kommunedirektør Ragnar Sundklakk  

    «            «        , kommunalsjef administrasjon Helge 
Skatvedt, til stede i sak 1/19 og 2/19 
Vestfold Kommunerevisjon, forvaltningsrevisor 
Hanne Britt N. Sveberg 
Vestfold Kommunerevisjon, forvaltningsrevisor 
Bente Hegg Ljøsterød 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder:  Jan Nærsnes 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Leder ønsker velkommen og møtet ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til 
innkallingen eller sakslisten. Under eventuelt ble det meldt tre saker. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/19 19/00031-1 Godkjenning av protokollen av 05.12.2018 2 

2/19 18/00142-8 Orientering fra administrasjonen om "HortenLove", 
henvendelse av 08.11.2018 3 

3/19 19/00086-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 4 
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4/19 18/00112-
13 

Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 
"Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv" 4 

5/19 19/00056-3 Revisor orienterer 7 

6/19 19/00056-1 Revisors uavhengighetserklæring 2019 og tillegg til 
engasjementsavtalen 7 

7/19 19/00087-1 Invitasjon om selskapskontroll av Vestfold 
Interkommunale Brannvesen, VIB 8 

8/19 19/00057-1 Bestilling av prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 9 

9/19 19/00059-1 Referatsaker 9 

10/19 19/00061-1 Eventuelt 10 

    

 
 
 
Saker til behandling 

1/19 Godkjenning av protokollen av 05.12.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 1/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.12.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.12.2018 godkjennes. 
[Lagre]  
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2/19 Orientering fra administrasjonen om "HortenLove", 
henvendelse av 08.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 2/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunedirektørens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Henvendelse fra Beyond Cinematic av 08.11.2018 ble lagt frem i 
kontrollutvalgsmøtet 05.12.2018 i sak 33/18 og følgende vedtak ble fattet i saken: 

«Kontrollutvalget inviterer administrasjonssjefen for en redegjørelse av 
spørsmålene i henvendelsen fra Beyond Cinematic før utvalget eventuelt går 
videre med saken.» 

 
Kommunedirektøren Ragnar Sundklakk og kommunalsjef administrasjon, Helge 
Skatvedt, orienterte i kontrollutvalgsmøtet 20.03.2019. En grundig gjennomgang av 
forholdene i saken ble lagt frem. Det ble opplyst om at behandlingen av saken hadde 
vært uheldig, og at alle rutiner ikke var fulgt i denne saken.  Det ble blant annet 
opplyst at det hadde vært mangler i tilbakemeldingen på klagen vedr. opplysninger 
om videre klagegang og at journalføringen av innkommen e-post og brev hadde vært 
mangelfull.  Det ble avklart at «HorteLove» ikke omfattes av offentlighetslova.  
 
Det ble opplyst at rutinene på området er gjennomgått. Rutinene er tilfredsstillende, 
men ikke etterfulgt i denne saken. Det er et forbedringspotensiale i forhold til 
innsynsbegjæring og anskaffelser. Horten kommune vil se nærmere på de områdene 
og vil vurdere å lage rammeavtaler i fremtiden. Administrasjonen vil ta læring av de 
mangler og feil som er gjort i saksbehandlingen.  
 
Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart av administrasjonen. Saken ble 
diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kommunedirektørens informasjon tas til orientering. 
[Lagre]  
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3/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 3/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Horten kommune godkjennes. 
Årsrapporten oversendes kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Forslag til årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Horten kommune godkjennes. 
Årsrapporten oversendes kommunestyret 
[Lagre]  
 
 
 
4/19 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 
"Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 4/19 

 
 
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.  
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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.  

 
• 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. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor delte ut et notat som belyste innholdet i rapporten. Forvaltningsrevisorene 
orienterte om rapportens problemstillinger og konklusjoner. Anbefalingene ble 
gjennomgått. Forvaltningsrapporten ble kommentert og diskutert av 
utvalgsmedlemmene. Spørsmål ble besvart av revisor. Det ble foreslått følgende 
tillegg til vedtaket:   

Kontrollutvalget ber om en vurdering av hvordan funnene både for 
ungdomsskolen og helsestasjonen blir fulgt opp. 

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Skolehelsetjenesten i tverrfagligperspektiv»: 
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• 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 en vurdering av hvordan 
funnene både for ungdomsskolen og helsestasjonen blir fulgt opp. 
 
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.  

 
• 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 en vurdering av hvordan 
funnene både for ungdomsskolen og helsestasjonen blir fulgt opp. 

 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av 
anbefalingene innen 14.10.2019 
[Lagre]  
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5/19 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 5/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Hanne Britt N. Sveberg informerte om at revisjonsarbeidet gikk 
etter planen og at fristen for levering av revisjonsberetning skal overholdes. Det 
samme gjelder regnskapet for Horten Medisinske senter KF. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
6/19 Revisors uavhengighetserklæring 2019 og tillegg til 
engasjementsavtalen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 6/19 

 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  



11/19 Godkjenning av protokollen av 20.03.2019 - 19/00031-6 Godkjenning av protokollen av 20.03.2019 : Protokoll fra 20.03.2019, sign

 8  

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for regnskapsrettet revisjon 
og forvaltningsrevisjon 2019 samt tillegg av 28.01.2019 til engasjementsavtalen tas til 
orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
7/19 Invitasjon om selskapskontroll av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen, VIB 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 7/19 

 
 
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 
 
 
Møtebehandling 
Kommunedirektøren orienterte om oppbyggingen av VIB. Videre ble det opplyst om 
eiermøte og iverksatte tiltak i VIB i 2019. 
 
Sekretariatet opplyste om at vedtaket i Færder kontrollutvalg hadde en forutsetning 
om at alle inviterte eierkommuner ble med i selskapskontrollen.  Holmestrand 
kontrollutvalg takket nei til deltakelse.  
 
Sekretariatet sendte en prosjektplan med problemstillinger i e-post 18.03.2019 som 
ble lagt til grunn for diskusjonen. Utvalget diskuterte problemstillingene og ber om 
tillegg av to problemstillinger som for eksempel: 

o Hvordan er VIB organisert og hvordan sikres det forebyggende 
arbeidet? 

o Hvordan sikrer VIB at boliger for risikoutsatte grupper ivaretas? 
 
Kontrollutvalget i Horten takker ja, til invitasjonen med forutsetning av at innholdet i 
ovennevnte problemstillinger blir medtatt i selskapskontrollen.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget takker ja, til invitasjonen om selskapskontroll av VIB. Det forutsettes 
at to problemstillinger medtas i tillegg til fremlagte prosjektplan. Områdene gjelder 
forebyggende arbeid og risikoutsatte grupper. Revisor og sekretariatet utformer de to 
tilleggsproblemstillingene.  
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[Lagre]  
 
 
8/19 Bestilling av prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 8/19 

 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 
Saken utgår i påvente av resultatet av samarbeidet og timeforbruket om 
selskapskontrollen av VIB. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utgår. 
 
[Lagre]  
 
 
 
9/19 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 9/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Kontrollutvalgsleder informert om eiermøtet i VIKS 28.01.2019 og om nytt 
eiermøte 04.04.2019. Videre orienterte kontrollutvalgsleder om 
inntreden/sammenslåing mellom VIKS og Temark og ytterligere utredning. 
Kontrollutvalget kommenterte og diskuterte saken og støtter 
inntreden/sammenslåing. 
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• Skatteregnskapet 2018 og kontrollrapporten ble fremlagt. 

 
   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
10/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.03.2019 10/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Bladet «Kommunerevisoren» 
Det ble kommentert at det var flere interessante artikler i kommunerevisoren nr. 2 
som var nyttig lesing.  
 
• Formidlingslån 
Kontrollutvalgsleder tok opp spørsmålet om fullfinansiering av boligkjøp og lån til 
rehabilitering/ombygging.  Kommunedirektøren svarte at Horten kommune kan gi 
det innenfor gjeldende regler for tildeling.  
 
• Boligstiftelsen 
Kontrollutvalgsleder spurte om økonomien i forhold til nye forsikringskrav, og det 
offentlige innspillet fra styreleder om manglende kompetanse i styret i 
boligstiftelsen.  Kommunedirektøren kommenterte sin rolle. Det ble også nevnt 
risikoen for negativt omdømme i saken. Kontrollutvalget kommenterte styrets 
sammensetning av styremedlemmer. Stiftelser ligger utenfor kontrollutvalgets 
område.   

 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Sakene undereventuelt ble tatt til orientering. 
 
[Lagre]  
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 22. mai 2019 
 
Revetal 21. mars 2019 
For leder i kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærsnes  
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder/sekretær   
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Arkivsak-dok. 19/00112-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 22.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 12/19 
KONTROLLUTVALGETS UTTALLELSE TIL HORTEN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP 2018 

 

Forslag til uttalelse: 
Kontrollutvalget har i møte 22. mai 2019 behandlet Horten kommunes regnskap og 
årsmelding 2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært den avlagte årsmeldingen 2018 inklusiv 
årsregnskapet 2018, oppsummeringsbrev fra revisjon av 11.april 2019 og 
revisjonsberetningen datert 12. april 2019. I tillegg har revisor supplert 
kontrollutvalget med muntlig informasjon gjennom året. 
 
Innledning 
Årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning er avlagt innen de frister som er 
fastsatt i lovverket. 
 
Revisor har avgitt en normalberetning, uten forbehold eller presiseringer. 
 
Årsmeldingen er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholder de 
opplysninger som kreves i lov og forskrift. 
 
Driftsregnskapet 
Årsregnskapet viser kr. 1.372.844.881,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr. 13.539.509,-. 
 
Netto driftsresultat. 
Budsjettstyringen er tilfredsstillende. Det er god økonomistyring og oppfølging på de 
kommunale områdene. Avvik på kommunalområdene er kun mindre avvik mellom 
vedtatt budsjett og regnskap. De største avvikene gjelder også i 2018 helse og 
velferd samt NAV Horten.  
 
Årsregnskapet for Horten kommune for 2018 viser et netto driftsresultat på kr 48,7 
millioner, en økning på kr. 5,83 millioner fra 2017. 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%. 
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Netto driftsresultat i 2018 i forhold til brutto driftsinntekter utgjør 2,34% mot 2,1% i 
2017. Kontrollutvalget er fornøyd med at kommunen gjennom stram styring oppnår et 
regnskapsresultat som er bedre enn den anbefalte normen. 
 
Premieavvik. 
Premieavviket (differansen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad) utgjør en stor usikkerhet for kommunens økonomi, og kan variere 
mye fra år til år. Akkumulert premieavvik inkl. arb.avgift utgjør kr.112,2 millioner mot 
kr 98,6 millioner i 2017. 
 
Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse som viser kr. 0,-.  
Investeringsregnskapet viser at finansieringsbehovet er kr. 395 millioner i 2018, mot 
kr. 360 millioner i 2017. Investeringene er ca. kr. 35 millioner lavere enn regulert 
budsjett. De største investeringene i 2018 har i hovedsak vært Rustabrygga, 
Idrettshall Lystlund, Kulturkvartalet og vann/avløp. 
 
 
Balansen 
Gjeldsforhold. 
Kommunens langsiktige gjeld utgjør til sammen kr. 2.056 millioner og økte med  
kr.175 millioner i 2018. Kontrollutvalget registrerer at det er betalt kr 1.177.489,-  
mindre i låneavdrag enn beregnet minimumsavdrag. Beregnede minimumsavdrag på 
kr 69,1 millioner er belastet regnskapet. Beregnet avdrag inkluderer også Horten 
Havnevesen og Horten Medisinske Senter KF.  
 
Ubrukte lånemidler er redusert fra kr 46.496.577 til kr 43.244.967,- pr. 31.12.2018. 
 
Fond 
Disposisjonsfondet er økt med kr. 29,5 millioner i 2018 og utgjør ved årets utgang 
kr. 180,4 millioner. Kontrollutvalget registrerer den positive styrkingen av dette 
fondet. Størrelsen på disposisjonsfondet gir best uttrykk for den økonomiske 
handlefriheten til kommunen.  
 
Internkontrollen 
I årsmeldingen er det et eget kapittel om internkontrollen som blant annet inneholder 
etiske verdier og samfunnsansvar. I 2018 har det vært stor oppmerksomhet på 
området personvern for å imøtekomme de krav og endringer som stilles i loven. Det 
er også lagt vekt på å utvikle en kultur som fremmer gode arbeidsprosesser, læring, 
forbedring og utvikling. Revisjonen har ikke rapportert om svakheter i internkontrollen 
i løpet av året. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet er redusert i 2018 i forhold til 2017. Det er 8,02% i fravær. 
Kontrollutvalget registrerer at Horten kommune har lavest legemeldt fravær i 
Vestfold-kommunene i 2018. 
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Horten kommunes regnskap for 
2018. 
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Oppsummeringsbrev fra revisjonen av 11.04.2019 
Revisjonsberetning datert 12.04. 2019 

 
Saksframstilling: 
 
I tråd med kommuneloven § 48 skal kommunen hvert år avlegge årsregnskap og 
årsberetning innen gitte frister. Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, 
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. 
Årsberetningen skal gi opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens 
stilling og resultat. 
 
Følgende frister gjelder for regnskapsavleggelse, årsrapport og revisjonsberetning: 
• Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar 
• Årsrapport skal utarbeides innen 31. mars. 
• Revisors beretning skal avgis innen 15. april. 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 6 skal 
kontrollutvalget påse at og kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte. Kontrollutvalgsforskriften §7 angir følgende: 
 
«Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget 
avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. 
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget.  
Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.» 
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1. Ordførerens innledning 
Horten kommune har på mange områder en positiv utvikling og 2018 har vært et spennende år. 
Mange av aktørene innen næringslivet rapporterer om optimisme og mye å gjøre. Dette er svært 
gledelig, for et godt næringsliv er avgjørende for å sikre en gode velferdstjenester i kommunen. 

Den frivillige sektoren gjør fortsatt en fantastisk innsats til glede for alle kommunens innbyggere. 
Frivillig sektor har en enorm verdi for kommunen, enten en snakker om idrett, kultur, humanitære 
organisasjoner eller annet frivillig arbeid. 

Ansatte i Horten kommune gjør hver dag kjempeviktige jobber som kommer innbyggerne til gode. Selv 
om vi har færre kroner enn mange andre kommuner, leveres det tjenester av høy kvalitet. Vi kan alltid 
bli bedre og vi må hele tiden jobbe for å gi de som bor her et best mulig tilbud, men de ansatte 
fortjener skryt for jobbene de gjør. 

Det økonomiske resultatet for 2018 var igjen meget godt, og vi leverte et solid overskudd. De senere 
årene har vi bygd opp en økonomisk reserve, som bidrar til forutsigbarhet og trygghet. 

Hovedfokus i 2019 vil fortsatt være å levere best mulig tjenester til innbyggerne, samtidig som vi står 
ovenfor store utviklingsoppgaver.  

Vi har ikke de høyeste inntektene, men vi er like fullt en rik kommune. Tusen takk til alle som drar i 
samme retning. Sammen skal vi gjøre Horten enda bedre. 

  

Are Karlsen 

Ordfører 
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2. Kommunedirektørens innledning 
Årsmeldingen er kommunens presentasjon av regnskap og hvilke mål som er oppfylt i året som har 
gått. Hortens innbyggere skal oppleve at tjenester tilbys i nødvendig omfang og kvalitet i alle 
livsfaser. 

Horten kommune har fortsatt en sunn økonomisk drift 
Horten kommune har et kontinuerlig fokus på å tilpasse kommunens vedtatte tjenester i forhold til 
disponible inntekter. I 2018 hadde Horten kommune et netto driftsresultat på 48,7 millioner 
kroner[1], som tilsvarer 2,8% av samlede driftsinntekter. Dette er noe bedre enn kravet til sunn 
kommuneøkonomi[2]. 

Vi må ruste oss for fremtiden 
Vi vurderer at Horten kommune leverte lovlige og forsvarlige tjenester i henhold til politiske vedtak 
også gjennom 2018. Systematisk forbedringsarbeid og læring har høy prioritet. Vi ser imidlertid en 
risiko for økte pensjons-, demografi- og finanskostnader uten at kommunens frie inntekter 
nødvendigvis øker tilsvarende. For å løse de framtidige utfordringene er det vårt fokus å tenke 
innovativt og ta i bruk morgendagens løsninger. Lykkes vi med dette, vil vi kunne levere gode tjenester 
til kommunens innbyggere også i årene som kommer. 

Fokus på den ansatte for å kunne levere tjenester til innbyggerne 
Horten kommune jobber for å sikre en åpen og inkluderende bedriftskultur med lavt sykefravær. Vi 
iverksatte et prosjekt på slutten av 2017 som øker innsatsen på å få de ansatte raskere tilbake i jobb. 
Å ha dyktige og fornøyde medarbeidere er helt sentralt for å lykkes med å kunne levere tjenester 
innen gitte økonomiske rammer. Det er i den forbindelse meget gledelig å se at det langsiktige fokuset 
med redusert sykefraværet i Horten kommune går riktig vei. Pr utgangen av 2018 hadde Horten 
kommune et samlet sykefravær på 8,0% - noe som er lavere enn mange andre sammenliknbare 
kommuner, og vi har tro på å få dette ytterligere ned ved langsiktig og målrettet arbeid. 

Jeg gleder meg til fortsettelsen 
Overordnet ser jeg tilbake på et år med gode økonomiske resultater, med en forutsigbar, lovlig og 
forsvarlig tjenesteproduksjon. Dette hadde ikke vært mulig uten det gode 3-partssamarbeidet jeg 
opplever vi har i vår kommune. Ny kommunelov kommer og vi jobber videre med kommunikasjon og 
innbyggerdialog. 

Jeg gleder meg til å få være med på fortsettelsen også i årene som kommer, og husk:  

Horten. Mulighetene er akkurat her. 

Ragnar Sundklakk 

Kommunedirektør 
Horten kommune 

  

 

[1] Mindreforbruket til Horten havnevesen ligger ikke i dette tallet da mindreforbruket ikke er å anse som frie midler for Horten kommune, men må benyttes 
mot havnerelaterte formål.  
[2] Teknisk beregningsutvalg har definert «sunn kommuneøkonomi» til å utgjøre et netto driftsresultat på 1,75% av brutto driftsinntekter 
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3. Administrasjon 

3.1. Tjenesteområdebeskrivelse 

 
De siste årene har kommunalområdet effektivisert driften. 

Eksempler på administrasjonens bidrag er: 

 Produksjon av adgangskort (ID-bevis) 

 Effektivisering av porto (tilrettelegging for digitalpost, og overføring av kostnader fra 
tjenester til administrasjon) 

 Effektiv fakturahåndtering som sparer tjenesteleddene for merkantile ressurser. 

 Endrede myndighetskrav (krav til rapportering/kvalitet) 

 Betydelig økning i antall PCer og tilrettelegging for digital hverdag i Oppvekst 

 SPAM-fri epost (ca 90% av all epost til kommunen er «spam» og fanges opp av vårt spam-
filter) 

 Driftskostnader ved IT-fornyelser som f. eks eiendomsmodul, lisenskostnader på 
programvare som ansatte og folkevalgte har nytte av. 

 Lærlinger utgiftsføres i, og følges opp av administrasjonen, og tilfører 50% arbeidskraft til 
kommunalområdene (totalt 13 årsverk) 

 Bedriftshelsetjeneste for hele kommunen styres fra HR-seksjonen. 

 Bortimot fulldigitalisering av lønnsprosesser med HR-web. 

 Digitalisering av opplæringsprogrammer (KS-læring) 

 Et økende antall jubilanter i alle enheter finansieres av Administrasjon 

 Digital kommunikasjon internt og mot innbyggere 

Det siste punktet, som et ledd i profesjonalisering av vår egen kommunikasjon, er et satsingsområde 
i handlingsplanperioden. Teknologisk utvikling og innbyggerinvolvering stiller stadig større krav til 
kompetanse og ressurser på kommunikasjon og nye kommunikasjonsverktøy. Digitalisering av 
offentlig sektor, både i møte med befolkningen og blant ansatte, gir store muligheter, men krever 
utviklingsressurser og målrettet systematisk arbeid for å sikre en reell digitalisering av prosesser. 
Kommunalområde Administrasjon ser et stort potensiale for å profesjonalisere kommunikasjonen til 
Horten kommune, både mot befolkningen og med hverandre internt. 
Kommunalområde Administrasjon har satt i gang kommunikasjonsprosjektet «Horten 2.0 – forenkle, 
fornye, forandre – for Horten». Dette innovasjonsprosjektet skal følge opp 
kommunikasjonsstrategien med å forenkle, bygge dialog og felles identitet. Horten kommune trenger 
en prioritert innsats for å henge med i den teknologiske utviklingen og for å oppfylle krav som stilles 
til offentlig sektor.  
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3.2. Mål for kommunalområdet 
Våren 2015 vedtok kommunestyret i Horten kommune følgende fokusområder i Kommuneplanens 
samfunnsdel, som skal prioriteres frem mot 2027: 

 Attraktivitet 

 God oppvekst 

 Trygghet for innbyggerne 

 Natur og miljø 

Målene i økonomiplanen tar utgangspunkt i disse fokusområdene og beskriver hva kommunalområdet 
skal prioritere i kommende fire-års periode. Indikatorene/delmålene er blant annet hentet fra 
temaplaner og kommunedelplaner. Dette skal skape sammenheng i planhierarkiet, samt gi retning og 
forutsigbarhet. 

Innenfor rammen av de fire fokusområdene, har kommunalområde Administrasjon som mål å være 
samordnet, lett tilgjengelige og yte god service – samt å støtte opp under effektive arbeidsprosesser. 

 Verdier: Åpen, Ærlig, Lojal, Forsvarlig 

 Strategiske kommunikasjonsroller: Dialogbygger, Forenkler, Identitetsskaper 

Kommunalområde Administrasjon har tre målgrupper i sin tjenesteutøvelse; innbyggere, folkevalgte 
og de andre kommunalområdene (internt). 

Ansatte 

Oversikten nedenfor viser at vi har 72 ansatte, med størst andel kvinner. 79,2% (57 stk) av de 
ansatte har fulle stillinger. 
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Innbyggere 

Administrasjonen skal møte våre innbyggere på en mer effektiv måte gjennom å legge til rette for 
digitalt førstevalg, et brukervennlig og brukerorientert servicetorg og sentralbord, bred og tydelig 
kommunikasjon i ulike kanaler og sosiale medier og effektiv skatteinnfordring. Administrasjonen skal 
gi innbyggerne trygghet gjennom sterk beredskap og ansvar for samfunnssikkerhet. 
Kommunalområde Administrasjon tilstreber å møte våre innbyggere med tydelighet, presisjon, 
imøtekommenhet og invitasjon til dialog. 

Folkevalgte 

Administrasjonen skal sikre at politiske saker blir forelagt folkevalgte i henhold til frister og med presis 
og forståelig saksfremstilling, og så at vedtakene blir fulgt opp. Administrasjonen skal bidra til god 
opplæring og oppfølging av de folkevalgte, sikre forutsigbare prosesser og tydelig forventnings- og 
rolleavklaring. 

Internt 

Administrasjonen skal effektivisere kommunikasjonen internt gjennom å digitalisere 
arbeidsprosesser, ha LEAN-gjennomganger, og sikre gode systemer for informasjonsdeling/styring, 
opplæring/kunnskapsdeling, effektive innkjøp og pålitelig rapportering. Administrasjonen skal yte 
service gjennom å forsterke sin rolle som lederstøtte og bidra til gode rolle- og ansvarsavklaringer, 
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samt å være en pådriver i prosesser som er med på å bygge Horten kommune som en attraktiv 
arbeidsplass. 

 

Figuren viser en ordsky, laget av ansatte i Administrasjon og peker på hvilke ambisjoner vi har. De 
mest fremtredende ordene i ordskyen er (de største kommer først): Fremoverlent, respekt, 
kommunikasjon, tilgjengelig, samhandling, service, med flere. 

[1] *) Internrevisor sorterer direkte under kommunedirektøren og fremkommer dermed ikke på 
dette organisasjonskartet. 

Mål og resultatstyring 
Følgende mål er vedtatt i 2018: 
Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

1. Attraktivitet  

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status 

1.1 Antall følgere på Facebook   >7 500   3500-7499   <3500   6 031 

1.2 Digitalt førstevalg (se beskrivelse nedenfor – 
egenvurdering 1-10)   

100 %   80-100 %   < 80 %   84 % 

1.3 Svartid på sentralbord (svar innen 60 sekunder) 
  

>90 %   70-89 %   <70 %   96% 

1.4 Evaluering av nettsider (oppfølging gjennom egne 
kvalitetsverktøy og evt eksterne sjekker) 

Ingen avvik vedrørende UU 

Oppfølging av egne skriveregler for nettsiden   

  

  

Ingen avvik 

  

  

  

1-2 avvik 

  

  

  

Over 3 avvik 

  
Ingen eksterne avvik. 

Forbedring av ajourhold 
kan bedres. (Gult) 
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100 % 80 – 99 % < 80 % 

1.5 Medarbeiderundersøkelse KS 10-faktor 

  

Ingen score 
under 4 

  
1 faktor ligger 
lavere enn 4 

  

Minst 2 
faktorer og 2 

seksjoner 
ligger lavere 

enn 4 

  
Ingen score under 4. 

Gjennomsnitt 4,3 

1.6 Brukerundersøkelse – servicetorget (skala 1-6) 
  

>90%    80 – 90%    <80%    
Ikke gjennomført, men 

gode daglige 
tilbakemeldinger 

1.7 Folkevalgtundersøkelse (skala 1-6) 
  

>5   3,5-5   <3,5   Gjennomføres i 2019 

1.8 Kvalitativt mål knyttet til digital satsing 
  

            Under utarbeidelse 

1.9 Legge til rette for fleksible 
innbygger/brukerundersøkelser for hele kommunen   

2 ganger i 
året 

  1 gang i året   0   Under utarbeidelse 

Kommentar til status pr 31.12.18 

1.1 Antall følgere på facebook: Pr 31.12 var det 6 031 på facebook. Kommunen har som foreløpig 
strategi å la deltakelsen utvikle seg sakte, men sikkert. Det er mulig å kjøpe kampanjer for å øke 
antallet følgere. Dette vurderes i forhold til andre anvendelser av penger. 

1.2 Digitalt førstevalg. Det jobbes aktivt med digitalisering av søknader og tjenester overfor 
innbyggerne, i tillegg til digitalisering av interne prosesser. Det er vanskelig å gjøre en opptelling av 
antall prosesser som er blitt digitale, og effektene er forskjellige.  Vi tar i bruk digitale 
forsendelsesmuligheter på alle systemer som er tilrettelagt for dette.  

Forsendelser er den indikatoren vi har data for å kunne måle. 
 
Kommunens forsendelsessystem for digital brevutsendelse (SvarUT) har hatt følgende vekst. Antall 
digitalt sendte dokumenter fra de av kommunens systemer som er tilkoblet løsningen. 

År Antall sendte dokumenter % vis økning fra sist år 

      

2016 2 598   

2017 12 288 473 % 

2018 26 850 219 % 

Økningen skyldes både økt kunnskap og forståelse hos kommunens saksbehandlere, samt at flere av 
kommunens systemer er tilkoblet løsningen. 

1.3 Svartid på sentralbord 
Kommunens sentralbord og servicetorg er velfungerende. Vi får stadige positive tilbakemeldinger fra 
publikum, selv om vi ikke har målt dette konkret. Vi har imidlertid mål svartiden på 
telefonhenvendelser. I 2018 mottok sentralbordet 36 408 telefonhenvendelser. Av disse ble 96% 
besvart innen 60 sekunder - over 20 000 ble besvart innen 10 sekunder. Dette er vi stolte av. Det ble 
registrert ca 3 300 tapte anrop. De fleste av disse er anrop utenfor rådhusets åpningstid og 
innbyggere som legger på før det er gått 10 sekunder. 

1.4 Evaluering av nettsider 
Vi gjennomfører egenevaluering av nettsidene, gjennom en kjøpt tjeneste - for å sikre ajourholdt 
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informasjon. Det er en stor utfordring å ajourholde den betydelige mengden informasjon som er 
gjort tilgjengelig via nettsidene. Kommunen har et forbedringspotensiale her, selv om det er gjort 
store fremskritt med nettsidene de siste årene. Det har ikke vært eksternt tilsyn på nettsidene i 
2018, men vi gjennomførte forbedringer med hensyn til universell tilrettelegging etter tilsyn i 2017. 

1.5 10-faktor undersøkelsen er gjennomført i mars 2018. Svarprosenten for Administrasjon var 
88%. Gjennomsnittlig score er på 4,3. Laveste er 4,1 på faktor 7, relevant kompetanseutvikling. Ingen 
seksjoner har under 4 i snitt. Under vises resultatene for kommunalområde Administrasjon 
sammenlignet med tilsvarende gruppe i resten av Norges kommuner.  

 

1.6 Brukerundersøkelse servicetorget 
Det planlegges et enkelt system for å gi innbyggere mulighet til å si hva de mener om vår service 
etter et besøk på rådhuset. Vi vil kunne få en enkel, overordnet tilbakemelding fra innbyggere, men 
ingen detaljer om hvem de har besøkt, og hva som var bra/mindre bra. Vi vurderer om det er godt 
nok - og i så fall om vi innfører dette i 2019. 

1.7 Folkevalgtundersøkelse 
Horten kommune gjennomfører en kartlegging av folkevalgtes arbeidssituasjon før og etter valg. 
Siste kartlegging ble gjort i 2015, etter valg og opplæring - neste vil komme i 2019, i forkant av valg 
og opplæring. Formålet er å avdekke graden av tilfredshet og evt forbedringsmuligheter i den 
administrative tilretteleggingen. 

1.8 Kvalitativt mål knyttet til digital satsing 
Vi har ikke lykkes med å definere et godt mål for denne måleindikatoren ennå. Vi vil vurdere 
hensiktsmessigheten av indikatoren i kommende budsjett/handlingsplan. 
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1.9 Legge til rette for brukerundersøkelser/innbyggerundersøkelser 
Administrasjon har foreløpig ikke kommet i mål med denne tilretteleggingen. Vi har muligheter for å 
gjennomføre slike undersøkelser, og jobber med å få dette på plass innenfor handlingsplanperioden. 
Innbyggerundersøkelsen vi ser for oss å benytte er knyttet til bedrekommune.no, og gir 
sammenlikningsgrunnlag mot andre kommuner. Den er statistisk grundig og derfor krevende å få 
gjennomført slik at resultatene er signifikante/holdbare. 

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

2. God oppvekst 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  
Ikke godkjent 

resultat 
  Status 

2.1 50% dekning på pc/nettbrett i barneskolen   50%           100% 

2.2 Dekning elev-PCer i ungdomsskolen   100 %   65-99 %   <65 %   100% 

2.3 Antall lærlinger 
  

>27   27   <27   27 

2.4 Evaluering av administrativ tilrettelegging 
(brukerundersøkelse utarbeides, skala 1-6)   

5 eller bedre   4-5   under 4   
Se pkt 1.9 Under 

utarbeidelse 

2.5 Jordmortjenestens betydning for god oppvekst 
(fraværsprosent) 

  
<5%   5-7%   >7%   

Målet må sees 
på som 

teoretisk/Ideelt 

Kommentar til status pr 31.12.18 

2.1 og 2.2 PC-dekning i skolen. I løpet av året er det gjort et betydelig løft i skolene, alle elever har en 
personlig enhet (PC/nettbrett). Det brukes nettbrett (iPad) for 1-2. trinn, bærbar PC for øvrige trinn. 

2.3 Lærlinger. 
Læringer er viktige for kommunen - både som grunnlag for rekruttering, en ressurs i lærlingetiden og 
for kommunen som en ansvarlig samfunnsutvikler. Det er budsjettert med 27 lærlinger. 1 pr 1000 
innbyggere. Kommunen har god oppfølging av lærlingene, og følger det vedtatte målet. 

2.4 Evaluering av administrativ tilrettelegging. Det ble gjennomført en intern brukerundersøkelse for 
seksjonene i kommunalområdet i 2017. Gjennomsnittsresultatet lå på 5, med noen variasjoner 
mellom seksjonene. Det er iverksatt forbedringstiltak i etterkant.Den neste undersøkelsen vil 
komme i 2019. 

2.5 Jordmor-stilling 
Vi har ikke lagt ned ressurser på å identifisere konkret sykefravær hos gravide arbeidstakere, men 
det rapporteres at jordmortjenesten som lederstøtte er et viktig bidrag til reduksjon i sykefraværet. 
Denne funksjonen er trolig ett av flere bidrag som gjør at vi har en god sykefraværsutvikling. 

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

3. Trygghet for innbyggerne 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 
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Indikator/delmål   

Ønsket 

resultat 

  

Akseptabelt 

resultat 

  
Ikke godkjent 

resultat 
  Status 

3.1, Oppetid på kritiske datasystemer   >99,9 %   99,5-99,9 %   <99,5 %   99,98% 

3.2, Gjennomførte arbeidsgiverkontroller 
for skatt   

5 % eller flere   4,1-4,9 %   4 % eller færre   5,0% 

3.3, God beredskapskompetanse 

  

Ingen avvik/ 

merknader 

ved tilsyn 

  Kun merknader   
Registrerte 

avvik 
  Ingen tilsyn gjennomført 

3.4, Andel av befolkning som nås på SMS 
varsling   

100 %   50-99 %   <50 %   Registrerte innbyggere nås 

3.5, Antall gjennomførte salgs-
skjenkekontroller   

>3 pr. bevilling   3 pr. bevilling   <3 pr. bevilling   > 3 pr. bevilling 

Kommentar til status pr 31.12.18 

3.1 Alle enkeltmåneder oppnådde verdier over målsetningen, laveste var 99,92% 

3.2 Resultatet viser at gjennomførte arbeidsgiverkontroller er i overensstemmelse med det som var 
planlagt for 2018. Foruten satsing på byggeplasskontroller, har Skatteseksjonen vært deltaker i A-
krimprosjektet i Vestfold. A-krimprosjektet er et av Regjeringens prioriterte områder innenfor det å 
hindre et useriøst arbeidsliv.  

3.3 God beredskapskompetanse 
Kommunen har høye ambisjoner for samfunnssikkerhet og beredskap. I 2018 anbefalte 
Fylkesmannen i Vestfold at Horten kommune ble nominert for "samfunnssikkerhetsprisen". Dette 
skjedde ikke, men er likevel et bilde på at vi har en solid oppbygging, kompetanse og 
oppmerksomhet på samfunnsikkerhet og beredskap. Det vil bli gjennomført tilsyn i april 2019. 

3.4 SMS-varsling 
Varsling av befolkning via SMS er et tilbakevendende tema. Horten kommune har et system 
(disponert av Teknisk) der vi når alle innbyggere som har valgt å registrere seg (innbyggervarsling), 
men ikke mulighet til å nå alle som befinner seg i kommunen til enhver tid (befolkningsvarsel). Vi 
vurderer kost/nytte fortløpende og har i tillegg dialog med øvrige aktører om det er kommunene 
eller 110/Politi/andre som bør varsle befolkningen. 

3.5 Lovens krav om 3 ganger så mange kontroller som bevillinger holdes.  I tillegg er det gjennomført 
utvidede skjenkekontroller på alle enkeltanledninger/festivaler.  Dette er også planlagt videreført de 
kommende årene. 

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

4. Natur og miljø 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  

Akseptabelt 

resultat 

  
Ikke godkjent 

resultat 
  Status 
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4.1 Redusert papirforbruk ved digitalisering av 
prosesser 

  100 % digitale   
70-99 % 
digitale 

  <70 % digitale   
Mindre forbruk av papir 

nå enn i fjor 

4.2 Andel ”grønne innkjøp” 
  

Mål under 
arbeid 

          Vanskelig målbar 

4.3 Kampanjer som motiverer for økt folkehelse 
i sosiale medier   

>15   10-14   <10   Mer enn 15 

4.4 Andel av sikker og digital post til innbyggere 
og næringsliv, som blir lest digitalt   

>60 %   50-60%   <50%   Mer enn 50% 

Kommentar til status pr 31.12.18 

4.1 Redusert papirforbruk: Det er gjort store endringer ved å digitalisere ansettelses- og 
lønnsprosesser. Dette gjelder tilbudsbrev om ansettelse, lønnsslipper og årlig sammenstilling av 
skatt og inntekt. Tidligere ble det sendt på papir i post til 3500 personer. Idag er vi nede i ca 500 
lønnsslipper på papir.  

4.2 Grønne innkjøp. Denne måleparameteren synes lite hensiktsmessig, da vi ikke har funnet en klar, 
målbar definisjon på "grønne innkjøp". Økonomiseksjonens innkjøpsfunksjon er oppmerksom på det 
grønne skiftet og følger vedtatt innkjøpsstrategi - også når det gjelder krav til miljøvennlighet. 

4.3 Kampanjer som motiverer for økt folkehelse. Det publiseres hvert år en rekke "poster" på 
Facebook som har bedre folkehelse som motiv: sykle til jobben, aktivitetsdag, for eldre, ute å grille i 
naturen, foredrag, kultur osv. Antallet ligger langt over måltallet 15. Dette er ikke betalte kampanjer, 
men satsinger kommunen gjør med interne krefter. 

4.4 I Horten kommune er det vel 50% av innbyggere som kan få sikker digital postkasse (SDP), som 
har dette.  Det er innbyggeren selv som må opprette SDP.  I Vestfold er Horten den kommunen med 
nest størst %-vis andel innbyggere med SDP. Innbyggere som ikke har SDP kan lese posten sin digitalt 
i Altinn. Innbyggere som har reservert seg mot digital post, vil få denne på papir. Fra kommunens 
sak- arkivsystem er det i 2018 ekspedert 21 855 dokument hvor 84% er sendt digitalt (inkludert 
epost) 

  

 

 

3.3. Status økonomi 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. 
bud. 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

1-Administrasjon 77 072 78 344 1 272 1,6 % 

Sum 77 072 78 344 1 272 1,6 % 
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Fakta 
Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 1 271 760 i 2018. Dette 
tilsvarer et positivt avvik på 1,6 % i forhold til netto driftsramme for kommunalområdet. 

Vurdering 
Kommunalområdet har hatt en stram økonomistyring gjennom 2018. Det er bevisst styrt mot et 
mindreforbruk, med sikte på å kunne avsette midler til disposisjonsfond - dette for å unngå 
unødvendige svingninger i økonomien som følge av de forutsigbare valggjennomføringene 
hvert annet år (Stortingsvalg og kommunevalg/fylkestingsvalg). Vi har i tillegg fått inn mer i 
sykefraværsrefusjoner enn budsjettert, og samtidig holdt tilbake på vikarbruken. 

Konklusjon 
God styring og oppfølging i alle seksjoner gir en forutsigbar og stabil drift. 

3.4. KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter 

 Horten 
2017 

Horten 
2018 

Kostragruppe 
13 

Vestfold 

Prioritet     
Administrasjon lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon andel av 
totale utgifter (prosent) 

5,5 % 4,9 % 5,1 % 5,2 % 

Administrasjon nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) 3 586 3 210 3 130 3 109 

Administrasjon, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) 4 011 3 702 3 815 3 675 

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb(B) 4 302 3 954 4 150 3 975 

 

En nærmere analyse av tallene vil fremkomme i kommunens KOSTRA-rapport, som fremmes 
kommunestyret medio juni som en del av årsregnskapet 2018. 

3.5. Øvrige hovedaktiviteter 

Innovasjon: «Horten 2.0 – forenkle, fornye, forandre – for Horten» 

Pilotprosjekt for ny samhandlingsplattform Teams gjennomført i kommunalområdet administrasjon. 
Pilotprosjektet har resultert i en videreføring slik at Teams i 2019 tas i bruk som 
samhandlingsplattform i hele kommunen. 

Framsikt: 

Horten kommune tok i bruk systemet Framsikt i 2018. Hensikten med dette er å forenkle og fornye 
de ulike rapporteringsprosessene. I tillegg ble det fokusert på å utarbeide planer og rapporteringer 
som skal øke innbyggernes muligheter til innsyn. Eksempler på resultat av dette arbeidet er 
Administrasjonssjefens framlegg av økonomi- og handlingsplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019.  

Forebyggende arbeid 

Folkehelse i kommunalområdet 

Horten kommune har jordmor ansatt i 25 % stilling for oppfølging av ansatte som er gravide, slik at 
de kan fortsette i jobb så lenge som mulig. Jordmor gjennomfører tre samtaler med ansatt og leder i 
løpet av svangerskapet.  
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Ansatte i Horten kommune har tilbud om fri bruk av svømmehallen. Det er også tilbud om trening 
etter arbeidstid en gang pr uke. Horten kommune har et bedriftsidrettslag der ansatte kan spille 
fotball eller innebandy. Kommunen har også bedriftsavtale med flere av byens treningssentre.  

Mange ansatte i Administrasjon benytter seg av tilbudet om gratis deltagelse i "Sykle til jobben", og 
mange bruker lunsjpausen til å gå tur. 

Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden 

Innkjøpsstrategien ble revidert i 2018, Det samme gjelder helhetlig ROS innenfor samfunnssikkerhet 
og beredskap, der analysen fra 2017 ble revidert i 2018. Det vurderes at øvrige planer fremdeles er 
holdbare. 

Tilrettelegging for folkevalgte 

Kommunestyret bevilget midler til fornyelse av kommunestyresalen. Bevilgningen skjedde i 2017, 
men administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre før nå. Arbeidet ble imidlertid startet 
opp høsten 2018, og vil bli ferdigstilt i 2019. Prosjektet inneholder kabling for flere strømuttak og 
total fornyelse av lyd/bilde-utstyr og video-streaming. Det gjenstår noe arbeider - bl.a. som følge av 
at kunstverket skal håndteres etter avtale med kunstner. Kostnadene påløper først i 2019 - og det vil 
være nødvendig å overføre midler fra 2018 til 2019. 

3.6. Status investeringer 
Beløp i 1000 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtatt 
ferdigår 

Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap Kommentar Avvik 
i kr 

Administrasjon 
IT 
investeringer 
2017 

2 500 1 973 0 4K-2018 586 59 Påbegynt. Avventer 
kunstner og noen mindre 
detaljer for sluttføring. Sees 
i sammenheng med prosjekt 
350048.  
 

527 

Horten 2.0 FFF 
2018 

6 750 165 2022 4K-2021 2 250 165 Prosjektportefølje - 
pågående. Restmidler må 
overføres til 2019. 
 

2 085 

IT 2018 26 700 6 177 2022 1K-2020 6 700 6 177 IKT-infrastruktur. 
 

523 

Kultur IT 
investeringer 
2017-18 

0 428 0 4K-2018 0 428 Under arbeid. 
 

-428 

Sum 116 050 27 273   29 636 25 360  4 276 
 

3.7. Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,98 % 2,60 % 4,59 % 
Årlig sykefravær 2018 2,17 % 2,83 % 5,00 % 

 
Kommunalområdet har hatt et samlet sykefravær på 5%, fordelt på: 

Korttidsfravær - 2,17% 
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Langtidsfravær - 2,83% 

Kommunalsjefen vurderer at sykefraværet er under god kontroll, og at fraværet følges opp i henhold 
til våre retningslinjer. 

3.8. Internkontroll og forbedringsarbeid 

Prioriteringer i kommunalområdet internkontrollarbeid 2018 

Kommunalområde administrasjon følger opp internkontrollarbeidet - både for egne seksjoner og 
den overordnede internkontrollen. I 2018 har vi hatt et overgangsår, der innføringen av Framsikt har 
ført til noe redusert oversikt på internkontroll. Dette vil komme på plass i 2019. Vi har likevel et godt 
faglig fundament, og gode systemer for å sikre at internkontrollen er på plass. Vi bruker de 
månedlige HMS- og kvalitetsutvalgsmøtene til å gjennomgå status for hver seksjon, 
kommunalområdet og kommunen som helhet. Vi har viet stor oppmerksomhet til personvern i 2018 
og bygget kompetanse opp mot endringer i lovverket (GDPR). Dette området er fremdeles under 
utvikling, selv det er gjort mye bra her i løpet av året. 

Meldte avvik 2018 

Kommunalområdet behandlet 75 avvik i 2018 hvor 2 ikke var ferdigbehandlet ved årets slutt. Begge 
avvikene er under oppfølging. 

Kommentar til avviksstatus 

Vi benytter HMS- og kvalitetsutvalgene til å gå gjennom de avvikene som er meldt for å bygge opp 
under læring og god meldekultur. I tillegg løfter vi avvik knyttet til informasjonssikkerhet inn i 
Fagrådet for informasjonssikkerhet med tanke på læring og oppmerksomhet på risiko i hele 
organisasjonen. 

Den seksjonen som har best meldekultur i administrasjonen er HR. HR-seksjonen bruker systemet 
særlig aktivt knyttet til feil som skjer i forbindelse med lønnssystemet (HR Web), og utvikler 
opplæring basert på registrerte feil. Feilene er ofte begått av ledere/nøkkelroller andre steder i 
organisasjonen - og blir avdekket i kontrollene som gjøres av HR-seksjonen. 
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Kommunalområdet kan bli bedre på meldekultur og hvordan vi evner å forbedre systemene våre, 
samt å lære opp ansatte slik at vi unngår gjentagende feil. Vi kan også følge opp leverandøren av 
systemet tettere, med tanke på å utvikle systemet slik vi ønsker. Oppmerksomheten vi gir til de 
enkelte utfordringsområdene, vil alltid være utsatt for prioriteringer. 
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4. Helse og velferd 

4.1. Tjenesteområdebeskrivelse 

 

 

Helse- og boligservice er helseområdets forvaltningsenhet og behandler søknader om helse- og 
omsorgstjenester til alle pasient- og brukergrupper over 18 år. Dette gjelder personer med somatisk 
– og/eller psykisk sykdom, skade, lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 
funksjonsevne, og som fører til behov for nødvendig helse- og omsorgshjelp i det daglige. Enheten 
har også ansvar for behandling av søknader og tildeling av kommunale utleieboliger og Husbankens 
økonomiske virkemidler til personer og familier som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Helse- og 
boligservice gir råd og veiledning til innbyggerne når det gjelder kommunens ulike botilbud, samt 
helse- og omsorgstjenester og har ansvar for samhandling med spesialisthelsetjenesten når det 
gjelder utskrivningsklare pasienter, helhetlige pasientforløp og koordinering. 

Enhet sykehjem yter heldøgns tjenester til personer med demens av ulik grad, somatiske 
sykdommer og behov for skjermet plass i tidsbegrenset periode. Enheten består av tre sykehjem, 
Borre med 48 plasser, Åsgårdstrand med 52 plasser hvorav to av plasser til korttid/rulleringsplasser 
og Indre havn sykehjem med 58 plasser (56 plasser fra 2019), samt kjøkken og vaskeri. 

Enhet Hjemmetjenester yter nødvendige helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet til innbyggere 
i Horten kommune. Enheten er organisert i ulike avdelinger (Syd, Nord, Tveiten, Borre, Sentrum, 
Praktisk Bistand og en egen nattavdeling). I enhet hjemmetjenester er også Åsgata omsorgsbolig, 
bestående av 18 leiligheter tilknyttet døgnbemanning, samt brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

Enhet for rus og psykisk helse (EROPH) yter tjenester til personer med rus og/eller psykiske 
utfordringer, hvor utgangpunktet er hjelp til selvhjelp. Enheten består av fire ulike team 
(Mottaksteam, Aktivitetsteam, Vekstteam og Mestringsteam) hvor inndelingen tar utgangspunkt i 
behovet til den enkelte bruker. Hovedoppdraget til EROPH er å bidra til å bedre levekårene for 
personer som har et rusmiddel- og/eller psykisk helseproblem, forebygge og redusere 
problemutviklingen og fremme mestring av eget liv. 

Enhet for Voksenhabilitering gir bo, omsorgs- og helsetjenester til personer med nedsatt 
funksjonsevne. Enheten består av syv bofellesskap, to dagsentra og en avdeling for basetjenester. 
Det ytes tjenester til unge voksne med lettere funksjonshemminger fra avdeling Miljøtjenesten. 
Enheten har avlastning- og støttekontakttjenester. Alle tjenester i Voksenhabilitering har som mål å 
bidra til størst mulig mestring og selvstendighet for den enkelte. 

Enhet Legetjenester har ansvar for fastlegetjenesten og for samfunnsmedisinske oppgaver i 
kommunen. I tillegg til avtaler med fastlegekontorene organiserer den fengselshelsetjenesten ved 
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Bastøy og Horten fengsel. Samfunnsmedisinske arbeidsområder omfatter folkehelse, miljørettet 
helsevern, smittevern og folkeopplysning. 

Enhet Horten helsehus består av Braarudåsen rehabiliteringssenter, Braarudtoppen og Åsentunet 
omsorgsboliger, Horten legevakt, øyeblikkelig hjelp avdeling som også ivaretar utskrivningsklare 
pasienter, Frivilligsentralen, Frisklivssentral, to Eldre- og aktivitetssenter, fire dagaktivitetssentre 
med vedtak, Hverdagsrehabilitering (HvR), koordinatorer for kreft og demens, kommunal og 
privatpraktiserende fysioterapi tjeneste, kommunal ergoterapi tjeneste og korttidslager for 
hjelpemidler. 

4.2. Mål og resultatstyring 
Følgende mål er vedtatt i 2018: 

   

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

Attraktivitet 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

1. Helse og velferd er en attraktiv arbeidsplass 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status  

Kompetanse på nivå med KOSTRA gruppe 13   100%   80%   <80%   100% 

Andel av årsverk i som er besatt av helsefagarbeidere eller 
med personer med utdanning tilsvarende bachelorgrad  

  100%   80%   <80%   ikke tall 

Antall årsverk med fagarbeider eller utdanning tilsvarende 
bachelor grad faktisk på jobb   

  100%   80%   <80%   ikke tall 

Andel nyansatte som har gjennomført e-læring for 
nyansattopplæring 

  100%   90%   <90%   90% 

Vi har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til hver ledig 
stilling 

  10   6-9   <6   13,15 

Andelen faglærte i % som er ansatt i faste stillinger i 
Hjemmetjenesten ved utgangen av 2018 

  
85   83   < 80   83,6 

Dekningsgrad av faste stillinger i % ved utgangen av 2018 i 
Hjemmetjenesten 

  
95-100   90-94   <90   97 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Når det gjelder kompetansenivå generelt sett er kommunens andel brukerrettede årsverk med 
helseutdanning 74,7%. Tilsvarende tall for KOSTRA gruppe 13 er 74,6 og gjennomsnittet i Vestfold er 
72,4. 

Kommunalområde helse og velferd hadde 64 utlysninger om ledige stillinger i 2018, og det var 842 
søkere til disse stillingene. Dette gir et gjennomsnitt på 13,15 søkere per stilling. 

For hjemmesykepleiesonene, natttjenesten og Åsgata omsorgsbolig vurderes det til å være behov 
for høy andel fagkompetanse blant de ansatte. Status på fordelingen mellom de ulike 
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fagkompetanser og ufaglært ved inngangen til 2019 er utregnet nedenfor. I utregningen er ikke 
avdelingsledere eller andre i administrasjonen medregnet. 

Antall årsverk 2018 

Sykepleierårsverk 
52,02 

Helsefagarbeiderårsverk 
59,81 

Assistenter under helsefaglig utdanning 
10,86 

Assistenter 
11,22 

Dekningsgraden i hjemmetjenesten er fordelt slik; Totalt antall årsverk 161,87. Av disse var det ledig 
3 årsverk sykepleierstillinger, 1 årsverk kreftsykepleierstilling, 0,47 årsverk helsefagarbeider og 0,44 
årsverk helgestilling (assistenter under utdanning).   

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

Attraktivitet (Læring og utvikling) 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

2. Helse og velferd er en lærende organisasjon i utvikling 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke godkjent 
resultat 

  Status  

Systematisk forbedringsarbeid i alle enheter 
  

Systematisk 
arbeid 

  Prosjekter   
Ikke 

forbedringer 
  Pågår 

Deltakelse på Læringsnettverk 

Tidlig oppdagelse av forverret sykdom 

Velferdsteknologiens ABC 

  

Effekt av tiltak   Iverksatt tiltak   Ikke iverksatt   

  

Ja 

  

Ja 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Alle enhetene i kommunalområdet er opptatt av systematisk forbedringsarbeid. Når det gjelder 
systematisk forbedringsarbeid er det flere pågående prosjekter: 

 Samhandling mellom enhetene. Braarudåsen senter, Helseservice og Hjemmetjenesten 
har hatt flere workshops med ansatte og ledere der vi har sett på forbedringsområder 
rundt pasientforløpene i kommunen. Ved hjelp av digitale samhandlingstavler med 
sjekklister og beslutningsstøtte forventer vi å se en tydelig forbedring i 
pasientsikkerheten ved overføring fra en enhet til en annen. 
  

 Hjemmetjenesten har jobbet med å systematisere og innføre målsamtaler og «Hva er 
viktig for deg»? spørsmålet ved mottak av nye tjenestemottakere. Arbeidet videreføres 
inn i 2019.       

I forhold til Velferdsteknologiens ABC er det etablert en gruppe sammensatt av Hjemmetjeneste og 
ansatte fra Braarudåsen Senter. Ansatte i EROPH har også deltatt i Velferdsteknologiens ABC. 
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Læringseffekt: 

 De i nettverket har bedre kunnskap om og forståelse av velferdsteknologi. 

 Større oversikt over hva som finnes av teknologi 

 Åpnet opp for arbeid på tvers av enheter 

Tiltak som er iverksatt og effekten av de: 

 Braarudåsen har testet ut forskjellige sensorer fra Vakt og alarm på korttidsavdelinger, 
som øker de ansattes kjennskap til forskjellige trygghetssensorer. 

 Planlegger testing medisindispensere med flere enheter (EROPH, Voksenhabilitering, 
hjemmetjenesten og korttidsplasser på Braarudåsen 

Når det gjelder Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og læringseffekt ser man: 

 Bedre observasjonskompetanse hos ansatte 

 Jobbet målrettet med kommunikasjon mellom enheter og andre instanser 

 Større fokus på å fange tidlig opp forverring 

Tiltak som er iverksatt og effekten av de: 

 Fagsykepleier-gruppa på tvers av enheter har lagt undervisning om NEWS og ISBAR inn 
i sitt årshjul for undervisning. Dette gir kontinuerlig fokus. 

 Det er laget registreringstype i CosDoc for NEWS 

 Det er laget sekker med utstyr (BT, Sp02, temperaturmål, NEWS-kort og ISBAR-blokker) 
til alle biler i hjemmetjenesten, og laget utstyrsbokser på korttidsplassene på 
Braarudåsen. Dette gir stor tilgjengelighet til utstyr for de ansatte, og sparer 
sykepleierne i hjemmetjenesten for en del ekstra oppgaver, da ansatte med helsefaglig 
utdannelse kan utføre målinger ved forverret tilstand hos pasienter, før de kontakter 
sykepleier for en vurdering. 

 Mange ansatte har allerede vært på undervisning for å lære om NEWS, ISBAR, ABCDE 
og praktiske ferdigheter. 

 Det gis tilbakemeldinger fra flere enheter at vi nå er bedre på å kommunisere, da vi 
bruker samme fagspråk og og er godt forberedt med relevante målinger før andre 
enheter kontaktes. Dette gjelder spesielt legevakten. 

Det er gjennomført opplæring i nytt Responssenter på legevakt, men løsning er ikke på plass. 

Det er etablert et «Treningsrom for velferdsteknologi» på Braarudåsen Senter.  

Helse – og boligservice har oppdatert og endret oppbyggingen av nettsidene med relevant 
informasjon til innbyggerne,  slik at spørsmål kanaliseres til nettsider. Det er ikke målt i tall, men 
tendensen er færre telefoner og færre oppmøte på rådhuset som går på informasjonsinnhenting. 

 Søknad om bolig og helsetjenester er digitalisert og man kan søke via bank-id. Dette 
har forenklet brukers tilgang til å sende søknad, samt for pårørende/nettverk som 
bistår med søknad. 

 Tekstmaler og vedtak er utbedret etter politisk vedtak og ønske om forenkling og 
klarspråk. Vedtakene skal tydelig og først på siden fortelle bruker/pasienten hva de vil 
motta av tjensten og hvorfor. Brukermedvirkede mål og tiltak skal komme tydelig fram, 
og jobbes videre med i 2019. 
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 Det er jobbet videre med målet om elektronisk arkivering i samarbeid med relevante 
kommunalområder. VI er ikke helt i mål, men fortsetter i 2019. 

 Helse- og boligservice har vært aktive i planarbeidet mtp. fremtidige boligbehov og 
boligsosialt arbeid med rullering av Temaplan boligsosialt arbeid. Arbeidet fortsetter i 
2019. 

 Det er jobbet med brannforebyggende arbeid med systematisk oppfølging av 
tjenestemottakere og brukere som bor i kommunale leieboliger. Det er utarbeidet 
sjekklister og rutiner og samarbeid med VIB. Arbeidet fortsetter i 2019. 

 Fokus på benyttelse av husbankens virkemidler slik at flere kan eie egen bolig. 
Husbankens målsettinger er nådd for 2018. 

 Konvertering til Web-basert IP med opplæring av koordinatorer er utført i 2018. Videre 
arbeid i 2019 med opplæring av planeiere og deltakere i planarbeidet. Superbrukere i 
hver enhet følges opp av administratorer og KE. 

 Revitalisering av Koordinerende enhet (KE) med ny leder fra Helse- og boligservice og 
jevnlige møter med nøkkelpersoner fra Oppvekst og Helse. Det er planlagt fagdager og 
opplæringer i 2019. 

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

Attraktivitet 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

3. Vi utnytter ressursene på en god måte 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status  

Vi har system for å innhente relevante styringsdata   
System 

implementert 
  

System delvis 
implementert 

  
Ikke 

påbegynt 
    

Gjennomsnittlig ATA-tid i % per måned i Praktisk Bistand   >75%   75-70%   <70%   67% 

Gjennomsnittlig ATA-tid i % per måned i 
Hjemmesykepleien 

  55-60%   55-50%   <50%   54% 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Pga manglende system for å hente ut data på ATA-tid er dataene hentet ut og telt opp manuelt. 
Dataene er tatt fra hele mars måned og 1 uke i september for 2018.  

ATA-tiden gjenspeiler kun det som er planlagt og ikke hva som faktisk er brukt. Etterregistrering av 
faktisk brukt tid er for ressurskrevende sett i et kost/nytte perspektiv.  

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

God oppvekst 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

4. Tiltak mot barnefattigdom 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status  

Følger tiltak i handlingsplan mot barnefattigdom   Følger   Følger delvis   Følger ikke   Følger 
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Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalområde helse og velferd, ved EROPH og Helse- og boligservice, deltar i samarbeidet med 
oppfølging av Handlingsplan mot fattigdom. Kommuneoverlegen bidrar med folkopplysning. EROPH 
samarbeider med både NAV og kommunalområde Oppvekst i kollegateam og deltar i 
Ungdomsutvalget. Man er særlige oppmerksomme på barn som pårørende av våre tjenester.  

Ved tildeling av Startlån prioriteres barnefamilier, og Husbankens målsetting er at minst 50% av 
tildelte midler skal videreformidles til barnefamilier. Horten kommune formidlet 65,7% av 
startlånsmidlene til barnefamilier i 2018. Dette medfører at barn og familier får en varig og trygg 
bosituasjon, og familiene er med på verdiøkningen som fast eiendom gir. 

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde  

Trygghet for innbyggerne (Målrettet forebygging) 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

5. Flest mulig av innbyggerne er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status  

Netto driftsutgifter til forebygging per innbygger på nivå 
med KOSTRA gruppe 13 

  =K13   
2 -9% under 

K13 
  10%<K13   

Avsluttet serie 
i SSB 

Andel avdelinger med iverksatt systematisk forebyggende 
tiltak   

100%   90%   <90%   100% 

Antall tildelinger av Startlån til kjøp av bolig 
  

22   20   <20   38 

Prosent av brukere som benytter tilbud om tjenesten rask 
psykisk helsehjelp (3 – 5 samtaler) har ikke behov for 
videre tjenester i EROPH   

>45%   40%   <30%   80% 

Antall helsefremmede gruppetilbud i Helse og velferd 
  

>10   9   <8   >10 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Bolig er, sammen med helse, inntekt og utdanning, velferdspilarer som bidrar til stabilitet og 
trygghet for innbyggerne. Det ble tildelt Startlån til 38 husstander i 2018.  

Antall helsefremmende gruppetilbud i Helse og velferd øker i tråd med intensjonen i Strategiplanen. 
Eksempler på slike tilbud er: Friskliv med likemannsgrupper, Sterk og stødig, 62-65 og 78 Seminarer, 
Lyst på livet grupper, Livskafe, Kafé det gode møtet (kreft), Kafé for de som glemmer (demens), 
Pårørendeskole og samtalegrupper (demens), FRISK senior – åpen da. 

EROPH gjennomførte ni helsefremmende gruppetilbud i 2018: 

 Livsstyrketrening 

 Traumemestring 

 Aktivitetsgruppe for ungdom 

 Treningsgruppe 

 Gå-gruppe 

 Pårørendegruppe 

 Selvhjelpsgruppe 
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 Golf og musikk- støttekontaktgruppe. 

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

Trygghet for innbyggerne (Nødvendige og forsvarlige tjenester) 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

6. Tjenestene medvirker til at tjenestemottakere opplever mestring og trygghet 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status  

Saksbehandlingstid for søknader på helse- og omsorgstjenester 
er kortere enn makstid jfr regelverk   

2 uker   2-4 uker   <4 uker   tall 28/6 

Oppstart av tjeneste etter vedtak skal skje innen 14 dager   
  

95-100%   90-94%   >90%   tall 28/6 

Pasient og brukere skal ha tilbud om oppfølging hos 
tannhelsepersonell    

2/år   2/år   <2/år   tall 28/6 

Andel pasienter i % som svarer enig/delvis enig på spørsmål om 
opplevelse av trygghet i eget hjem på brukerundersøkelsen  

  

95-100%   90-94%   <90%   90% 

Ansatte har grunnleggende kurs om tvang og makt i 
helsetjenestene   

100%   80%   <80%   80 % 

Andel pasienter/brukere i % med 4 legemidler eller mer som har 
fått legemiddelgjennomgang i løpet av året 

  

95-100%   90-94%   >90%   95-100% 

Andel pasienter/brukere i % med kartlagt ernæringsrisiko det 
siste året   

95-100%   90-94%   >90%   95-100% 

Andel pasienter i % med høy risiko for underernæring som har 
en tiltaksplan på ernæring   

95-100%   90-94%   >90%   95-100% 

Fravær av "svært alvorlig" medisinavvik (leders 
vurdering/brukerkonsekvens)   

100%   100%   >100%   100 % 

Følger tiltak i Pasientsikkerhetsprogrammet og gjennomfører 
årlig pasientsikkerhetsvisitt i alle avdelinger 

  

100%   90%   >90%   100% 

Antall omgjorte vedtak fra Fylkesmannen etter klage 
  

15%   <25%   >40%   14,3% 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Fakta om flere av indikatorene på dette målet finnes i nye nasjonale kvalitetsindikatorer. 
Helsedirektoratet publiserer tall for 2018 i slutten av juni 2019. 

Når det gjelder kompetanse om bruk av makt og tvang har kommunens overordnet faglig ansvarlig 
(OFA) gjennomført kurs for aktuelle ansatte. Fagsykepleiere veileder ansatte lokalt. 

Det er oversendt 7 klager på vedtak til Fykesmannen for overprøving av kommunens vedtak. I 71,4% 
(5 saker)  fikk kommunen medhold og stadfestet vedtaket. I en sak (14,3%) av overprøvde vedtakene 
ble avgjørelsen omgjort til klagers fordel og i 14,3% (en sak) ble kommunen bedt om å utrede saken 
på nytt. Totalt sett er det relativt få klager, og det er variasjon på klagene med alt fra praktisk 
bistand til langtidsopphold i institusjon. Kommunen endret vedtaket etter ny vurdering i to saker, 
som derfor ikke ble oversendt Fylkesmannen. 
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Brukerundersøkelsen i Hjemmetjenesten har en svarprosent på 58% (322 respondenter av 540 
pasienter). 

Andel pasienter med kartlagt ernæringsrisiko det siste året er 34% i hjemmesykepleien. Etter en 
gjennomgang i enheten av årsak til lav andel kartlegginger, avdekker vi en antagelse blant ansatte 
om at de kunne la den gamle registrering  stå hvis kartleggingen viste samme resultat som forrige 
kartlegging. Enheten må ha ny runde med gjennomgang av ajourhold av journalregistreringer. 

Av de pasienter i hjemmetjenesten som er vurdert til å ha høy risiko for underernæring har alle 
fått en ernæringsplan. 

I forhold til medisinavvik viser statistikken 100% fravær av alvorlige avvik. 

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

Trygghet for innbyggerne 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

7. Tjenestene er tilgjengelige 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke godkjent 
resultat 

  Status 

Dekningsgrad hjemmetjenester og heldøgns omsorg 
(institusjon og bolig) er på nivå med KOSTRA gruppe13   

=K13   98%   95%   mangler tall 

Vi overholder tre måneders garanti heldøgns omsorg  
  

100%   98%   <98%   100% 

Antall fakturerte «overliggerdøgn» i 
spesialisthelsetjenesten   

0-50   51-100   101-200   109 

Informasjon om tjenestene på kommunens hjemmeside  
  

God   Tilstrekkelig   Mangelfull   God 

Kommentar til status pr 31.12.18 

KOSTRA- tall per 15. mars 2019 er mangelfulle SSB ikke har fått data fra det nye Kommunalt 
Pasientregister (KPR). 

Det har i hele 2018 vært god dekning på langtidsplasser i institusjon. Det har ført til at pasienter som 
tidligere ble liggende lenge med gjentagende korttidsopphold på Braarudåsen senter, nå har fått 
langtidsplass ganske omgående. Dette gjelder også for hjemmeboende. Det betyr at de som er 
vurdert ti å ha behov for langtidsplass i sykehjem, har fått dette uten å vente. 

Nettsidene er gjennomgått og revitalisert i 2018. De er ryddet slik at de er mer selvforklarende og 
brukervennlige. Noe mindre basert på hva vi ønsker å fortelle, og mer rettet mot hva vi opplever at 
innbyggerne lurer på. Psykiatrien i Vestford omtalte Horten kommunens nettsider spesielt, mtp. 
innhold og hvor enkelt det var å finne det man lette etter. Layout er det litt å hente på fortsatt. 

Kommunen kom godt ut av Forbrukerrådets kommunetest, som måler hvor flinke vi er til å svare 
innbyggerne. Helse- og boligservice har satset spesielt på dette, både gjennom nettsidene og 
gjennom publikumstelefon. Det er grunn til å tro at dette har hatt noe å si for det gode resultatet.  

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 



12/19 Kontrollutvalgets uttallelse til Horten kommunes årsregnskap 2018 - 19/00112-1 Kontrollutvalgets uttallelse til Horten kommunes årsregnskap 2018 : Årsmelding 2018

Årsmelding 2018 
 

Side 28 av 140 

Trygghet for innbyggerne 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

8. Tjenestene er forutsigbare og sammenhengende 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status  

Alle tjenestemottakere har en tjenesteansvarlig (TA)   100%   95%   <95%   100 % 

Alle tjenestemottakere med IP har en navngitt koordinator   100%   95%   <95%   95 % 

Andel tjenestemottakere av praktisk bistand i % som har 
besøk av maksimum 5 stk. forskjellige tjenesteytere per 
måned 

  95-100%   90%   80%   99% 

Andel tjenestemottakere av hjemmesykepleien i % som 
har besøk av maksimum 18 forskjellige tjenesteytere per 
måned 

  95-100%   90%   80%   47,49% 

Andel tjenestemottakere av hjemmesykepleie i % som har 
besøk av tjenesteansvarlig over 40% av mulige besøk per 
måned   

95-100%   90%   80%   65% 

Andel tjenestemottakere av praktisk bistand i % som har 
besøk av primærkontakt over 90% av mulige besøk per 
måned   

95-100%   90%   80%   27% 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Tjenestene i Helse og velferd vurderes til å være forutsigbare og sammenhengene. 

Hjemmesykepleien har i gjennomsnitt 18 forskjellige ansatte inn døren per måned til sine pasienter. 
Pga flere pasienter med stort bistandsbehov (2 personer i stell ved hvert besøk) gir dette oss en 
dårligere prosentandel – enn hvis du regner gjennomsnitt. 

Kontinuitet i % av mulige besøk/måned: Ansvarlig sykepleier 42% og Helsefagarbeider (primær) 62%. 

Andel tjenestemottakere av praktisk bistand får besøk av sin primærkontakt er 76% prosent av 
mulige besøk. Score blir lavt pga høyt måltall som ekskluderer alle under 90%. 

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

Trygghet for innbyggerne 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

9. Tjenestene utformes slik at innbyggerne kan påvirke egen hverdag 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke godkjent 
resultat 

  Status 

Brukerundersøkelse   Gjennomført   Planlagt/i gang   Ikke i gang   Gjennomført 

Brukerutvalg eller tilsvarende    Gjennomført   Planlagt/i gang   Ikke i gang   Gjennomføres 

Andel tjenestemottakere som svarer 
enig/delvis enig på opplevd grad av 

  90-100%   80-90%   >80%   71,3% 
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brukermedvirkning i brukerundersøkelsen 
(EROPH – KS spørreundersøkelse) 

Bedre skår enn landsgjennomsnittet på 
spørsmål: «Brukerne opplever at tjenesten 
de mottar bidrar til at de får et mer 
meningsfullt liv» (EROPH – KS 
spørreundersøkelse) 

  >landsgjennomsnitt   
Samme som 

landsgjennomsnitt 
  <landsgj.snitt   > landsgj. 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Enhet Voksenhabilitering har besluttet å gjennomføre brukerundersøkelse annehvert år. Neste gang 
i 2019. Hjemmetjenesten har gjennomført brukerundersøkelse. 

I brukerundersøkelsen til EROPH ble resultat bedre enn landsgjennomsnittet, men man nådde ikke 
egne mål.Tjenestene er fornøyd med å få bedre resultater enn landsgjennomsnittet, og vurderer å 
justere målet. Hele 86% av brukere til EROPH svarte at de er enig eller delvis enig i at tjenesten de 
mottar bidrar til et mer meningsfullt liv.  

Helse- og boligservice har spurt innbyggere som takket nei til tildelt kommunal leiebolig i 2018 om 
årsaken til dette. Svarene omtales i temaplan for boligsosialt arbeid. 

Det er etablert brukerutvalg på tjenestenivå i de fleste enhetene og et Brukerutvalg på 
kommunalsjefens nivå. 

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

Trygghet for innbyggerne 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

10. Vi samhandler med hverandre for utvikling av tjenester 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke godkjent 
resultat 

  Status  

Samarbeid mellom Voksenhabilitering og Enhet 
sykehjem om rett omsorgsnivå for pasient/bruker etter 
den enkeltes behov   

Etter 
vurdering 

ved ledighet 
  

Etter 
vurdering ved 

ledighet 
  

Ingen 
samhandling 

  Akseptabelt 

Alle tjenestemottagere fra Oppvekst skal ha avklart 
innholdet tjenestetilbudet sitt innen 3 måneder før 
overgang til Helse   

100%   90%   <90%   
Alle registrerte 

brukere 

Antall formelle møteplasser mellom kommunalområder   >10   5-9   <5   >10 

Antall samarbeidsprosjekter 
  

>7   4-6   <4   >7 

Faktor 9 i medarbeiderundersøkelse «Mestringsklima, 
kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode»   

4,7   4,2   <4   4,0 

Bedre tjenester gjennom deltakelse i 
Samhandlingsforløpet sammen med SiV og andre 
kommunene   

Effekt av 
tiltak 

  
Tiltak 

iverksatt 
  Ikke iverksatt   Tiltak iverksatt 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Det har over tid vært fokus på strukturer for samhandling for å sikre helhetlig og sammenhengende 
tjenestetilbud på tvers av kommunalområdene. Det samarbeides blant annet om koordinerende 
enhet og individuelle planer, om habilitering, Familie og nettverksråd 0-100,Byggesaksutvalg, 
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folkehelsemøter, kriseteam, Friskliv og HOPP Friskus og Frivillighet, Ungdomsutvalget, Kollegateam, 
"Vi bryr oss i Horten", KO-team med Vokseopplæringen, radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Det er i 2018 arbeidet tverretatlig med brannforebyggende arbeid i alle kommunalt tildelte boliger, 
samt med alle som mottar helse- og omsorgstjenester i Horten kommune. Flere tiltak er iverksatt på 
system - og individ nivå, og mange jobbes det fortsatt med. Arbeid med bolig og det boligsosiale 
feltet er delt på 4 kommunalområder fra 1/1-18, hvor ansvar er delt etter kompetanse og 
tilgrensende ansvar i kommunalområdene. Dette har ført til en mye tydeligere ansvarsdeling, men 
det har også medført at ting som ikke har vært tilstrekkelig systematisert tidligere, har kommet til 
syne. Dette vil det jobbes det videre med i 2019. 

Det er et samarbeidsprosjekt mellom Braarudåsen, Hjemmetjenesten og Helse- og boligservice der vi 
forbedrer pasientsikkerheten. Målet er å forbedre informasjonsflyten mellom tjenestene når 
pasienten forflytter seg mellom de ulike enhetene i Helse og velferd. 

Kommuneoverlegen har deltatt i samarbeidsprosjekter som: Veteranplan, utbygging HAC-område, 
og håndtering av vold på skolen. 

4.3.  Status økonomi 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. 
bud. 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

2-Helse og velferd 471 098 468 927 -2 171 -0,5 % 

Sum 471 098 468 927 -2 171 -0,5 % 

 
Fakta: 
Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig merforbruk på kr 2,2 mill i 2018. Dette tilsvarer et avvik 
på 0,5% i forhold til netto driftsramme for kommunalområdet. 

Vurdering: 
Merforbruket er i stor grad knyttet til økte behov for ressurser til lovpålagte tjenester i 
Hjemmetjenesten og BPA. Det er flere mottagere av tjenester som velger å bo hjemme selv om de 
har et omfattende behov for tjenester. Det er også merforbruk i Voksenhabilitering og Horten 
Helsehus som skyldes økt tjenestebehov. Horten ser konsekvensene av en nasjonal trend hvor 
behovet for tjenester øker i alle aldersgrupper. Kommunen har også en demografi som forsterker 
behovet for tjenester samtidig med at inntektene er svakere enn nesten alle andre kommuner. Det 
omfattende tjenestetilbudet leveres med god kvalitet til tross for en krevende økonomisk situasjon. 

Konklusjon: 
Kommunalområdet leverer tjenester med god kvalitet med høy grad av effektivitet. 
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4.4. KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse - Pleie og omsorg 

 
 Horten 

2017 
Horten 

2018 
Kostragruppe 

13 
Vestfold 

Prioritet     
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo(B) 44,6 % 44,1 % 42,2 % 41,9 % 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto 
driftsutgifter til plo(B) 

49,5 % 49,1 % 51,9 % 51,8 % 

Produktivitet     
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal 
plass(B) 

1 184 767 1 259 069 1 227 276 1 307 285 

Dekningsgrad     
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 1,1 % 0,9 % 3,2 % 2,7 % 

Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc(B) 91,3 % 91,2 % 86,2 % 91,1 % 

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens(B) 68,9 % 76,8 % 27,1 % 35,1 % 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over(B) 15,6 % 15,2 % 17,0 % 15,7 % 

 

Horten kommune har lavere brutto og netto kostnader til Helse og omsorg enn kommunene i 
Vestfold. Kommunen prioriterer også Helse og omsorg lavere. En rekke tall fra KOSTRA 
foreligger fordi sammenhengen med det nye KPR forsinker publikasjonen opplyser SSB på sine 
nettsider. En grundig KOSTRA analyse vil derved gjennomføres i kvalitetsmeldingen i Helse og 
velferd. 

Kostra-analyse - Kommunehelse 

 Horten 
2017 

Horten 
2018 

Kostragruppe 
13 

Vestfold 

Prioritet     
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. 
innbygger(B) *) **) 

1 610 1 649 1 750 1 639 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. 
innb 0-20 år(B) *) 

2 391 3 178 2 614 2 843 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. 
innb 0-5 år(B) *) 

9 546 12 982 9 983 11 213 

Netto driftsutgifter pr. innbyggere 232 forebygg. helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste (b) *) **) 

604 790 706 710 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger(B) *) 
**) 

321 229 233 228 

Grunnlagsdata (Nivå 3)     
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 
prosent) 

9 9 574 87 

Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid 5 5 668 72 

Andre nøkkeltall     
Gjennomsnittlig listelengde(B) 1 341 1 278 1 169 1 193 

 
 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

Horten kommune prioriterer kommunehelsetjenesten på linje med øvrige kommuner. 
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4.5. Øvrige hovedaktiviteter 

Forebyggende arbeid 

Helse og velferd har en rekke forebyggende tiltak hvor hensikten er å forhindre helseutfordringer, 
eller bedre innbyggernes evne til å mestre sykdom. En nærmere gjennomgang av de forebyggende 
tiltakene foretas i den årlige kvalitetsmeldingen fra Helse og velferd som behandles politisk etter 
sommeren. 

Folkehelse i kommunalområdet 

Helse og velferd samhandler internt i kommunen og med en rekke eksterne aktører i 
Folkehelsearbeidet. Dette arbeidet er spesielt viktig i Horten hvor vi har en demografi som tilsier at 
befolkningen har noe flere helseutfordringer enn gjennomsnittet.  

Prosjekter 

Kommunalområdet gjennomførte og deltok i en rekke prosjekter internt i kommunen og sammen 
med andre aktører i 2018. Etablering av lokalt responssenter blir videreført inn i 2019. Prosjekt om 
etablering av plattform for frivillighet, Nyby, er gjennomført og videreutvikles i 2019. Andre 
prosjekter bli omtalt i Kvalitetsmeldingen som legges frem over sommeren. 

Stillingsstørrelser og fordeling i kommunalområdet 
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4.6. Status investeringer 
 
Beløp i 1000 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtatt 
ferdigår 

Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap Kommentar Avvik 
i kr 

Helse og Velferd 
innovasjon2018 

2 000 385 2021 4K-2021 500 385  115 

Helse og Velferd 
IT investeringer 
2018 

4 000 876 2021 4K-2021 1 000 876 Benyttet til innkjøp av 
samhandlingstavler. 
 

124 

Inventar 
fellesområder 
HMS KF 2017 

1 875 1 311 2018 1K-2019 930 366  564 

Lydlogg legevakt 
2018 

100 63 2018 4K-2018 100 63  37 

Møbler og utstyr 
Helse 
oppgradering 
2018 

2 663 1 649 2018 1K-2019 2 663 1 649  1 014 

Utskifting dørlåser 
sykehjem 2018 

2 000 0 2019 4K-2019 2 000 0 Testfase, ulike 
dørlåssystemer. 
 

2 000 

Velferdsteknologi 
Helse 2018 

4 000 490 2021 4K-2021 1 000 490 Prosjektet 
gjennomføres i 2019 
 

510 

Velferdteknologisk 
oppgr 
Braarudåsen 
senter 2018 

300 355 2018 4K-2018 300 355  -55 

Sum 28 927 10 076   20 482 9 132  11 350 
 

4.7. Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,87 % 8,51 % 11,38 % 
Årlig sykefravær 2018 2,96 % 6,76 % 9,72 % 

 
De fleste enheter i Helse og velferd har hatt en nedgang i samlet fravær i 2018. Korttidsfraværet var 
på 2,96%, langtidsfraværet på 6,76% som gir et samlet fravær på 9,72%. Samlet fravær ble redusert 
fra 10,87% 4. kvartal 2017. 

Statistikk over sykefravær og de ulike enhetenes tiltak for å øke nærværet er fast post på månedlige 
møter i Kommunalområdets HMS/Kvalitetsutvalg. I 2018 har HR og NAV samarbeidet med Helse og 
velferd for å følge opp sykefraværet systematisk og dette anses vellykket. 

4.8. Internkontroll 

Prioriteringer i kommunalområdet internkontrollarbeid 2018 

Helse og velferd har god internkontroll og et godt samarbeid med partene i arbeidslivet. Det er 
generelt få klager på tjenestene og disse blir systematisk fulgt opp. Det gjennomføres jevnlige HMS 
og kvalitetsmøter. Det utarbeides og revideres rutiner på en systematisk måte og det er en 
systematisk tilnærming til medarbeidernes opplæring. Det er fortsatt en utvikling hvor Horten 
kommune må prioritere ressursene og Helse og velferd har lave kostnader til tjenestene. Det har 
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vært en del oppmerksomhet rundt tjenestene i 2018 og særlig har diskusjonene gått på den 
opplevde tilgjengeligheten på ulike tjenester for innbyggerne. Dette er en viktig prioritering som 

Meldte avvik 2018 

Det ble rapportert 2257 hendelser innen kommunalområdet i 2018. Av disse var 63 åpne ved årets 
slutt.  

Kommentar til avviksstatus 

Kommunalområdets HMS/kvalitetsutvalg har månedlige møter hvor statistikk over avvik er fast 
post.  Antall rapporterte hendelser innenfor de ulike kategoriene er forholdsvis stabilt. 

For 2018 ser man en økning i rapporterte fall med og uten skade. 

Det er et lederansvar å sørge for at ansatte har tilstrekkelig kompetanse om avvikshåndtering. det er 
særlig oppmerksomhet på hvordan de lokale (avdelingsvise) utvalgene fungerer. Håndtering av avvik 
er også tema på pasientsikkerhetssamtalene som kommunalsjefen gjennomfører i alle avdelinger. 

Man oppfatter at Kommunalområdet har en god meldekultur hvor avvik sees på som muligheter til 
forbedring og læring. 
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5. Oppvekst 

5.1. Tjenesteområdebeskrivelse 

Fakta om kommunalområde 

Kommunalområdet har som hovedoppgave å gi barn gode oppvekstsvilkår i nær forståelse og 
samarbeid med foresatte gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer 

Visjon: ”God oppvekst for alle i Horten”. 

Dette gjennomføres 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 

Kommunalområde oppvekst består av tre tjenesteområder: 

 

 Beskrivelse av tjenesteområde barnehage 

Fakta 

Horten kommune har 21 godkjente barnehager (Hortensbarnehagen): 

 9 barnehager eies og drives av Horten kommune 

 12 barnehager har private eiere, hvorav 1 åpen barnehage og 4 familiebarnehager 
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 Pr. august 2018 har kommunens barnehager totalt 1675 ekvivalenter (*[1]), fordelt på 1036 
(62%) kommunale og 639 (38%) private. Totalt 1258 barn, fordelt på 420 barn under tre år og 
835 barn over tre år.  

 De kommunale barnehagene har ca. 190 årsverk 

 De private barnehagene har ca. 123 årsverk  

Barnehagemyndigheten 

Barnehagesjef er delegert barnehagemyndighet i Horten kommune. Gjennom veiledning, tilsyn og 
godkjenning skal barnehagemyndigheten påse at barnehagene drives etter barnehagelovens 
bestemmelser og ellers er forsvarlige. Det gjennomføres i minimum 8 tilsyn i både kommunale og 
private barnehager hvert år.  

Dekningsgrad  

 Horten kommune praktiserer ett hovedopptak til barnehageplass i året. Frist for søknad er 
1.mars og hovedopptaket avsluttes 30.april. Resten av året foretas løpende opptak når det 
blir ledige plasser. Plassene fordeles i tråd med barnehagestrukturplan.  

 Det gis tilbud til alle barn med rett til plass etter barnehageloven §12a 

 89,7% av alle barn i alderen 1-5 år går i Hortensbarnehagen (kostra 2017) 

 15,8% av barn med barnehageplass er minoritetsspråklige barn (kostra 2017) 

 71,2% av minoritetsspråklige barn i forhold til innvandrerbarn i alderen 1-5 år har 
barnehageplass (kostra 2017) 

 18% av barna i barnehagene får ekstra ressurser (kostra 2017) 

 4,2% av den totale rammen til barnehageområdet går til spesialpedagogisk hjelp 

 2,5 % av den totale rammen til barnehageområdet benyttes til tilrettelegging for barn med 
nedsatt funksjonsevne 

 Ventelisten, for barn som har søkt etter fristen for hovedopptaket eller ikke har rett til plass, 
er pr. desember 2018 ca 70 barn. Søknadsmengden er størst i Holtandalen syd, Sentrum og 
på Skoppum.  

Tjenesteområde barnehages rammefaktorer 

 Barnehagene har en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 100% av styrerne har 
godkjent barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og 
pedagogisk kompetanse. 

 47 % av de ansatte i grunnbemanningen har godkjent barnehagelærerutdanning (kostra 2017) 

 9,8% av de ansatte er menn (årsmelding 2018) 

 3 avdelinger driftes midlertidig i Ørnhuset og er tilknyttet Karljohansvern barnehage 

 Planlagt ny barnehage på Indre Havneby i 2020 ble tatt ut av investeringsbudsjettet ved 
budsjettbehandling i kommunestyret i desember 2018. 

 Det er politisk vedtatt bygging av kommunal barnehage i Åsgårdstrand innen 5 år.  

 Vedlikeholdsbehovene øker i de eldste barnehagene. Spesielt i Gartnerløkka og Skavli. 

Planer for Hortensbarnehagen 

 Barnehagestrukturplan 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret i april 2016 

 Handlingsplan for Hortensbarnehagen er vedtatt for perioden 2018-2022. Planen rulleres og 
følges opp i status – og kvalitetsmelding 2018-19. Hortensbarnehagen arbeider med følgende 
tre fokusområder i planperioden:  
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o Språkmiljø og kommunikasjon 
o Bærekraftig utvikling 
o Livsmestring og helse 

HOPP  

Flere ansatte vil få økt kompetanse på kosthold, bevegelse, søvn, hvile og psykisk helse i året som 
kommer. Det er nedsatt nettverksgrupper på tvers av barnehagene, hvor de ansatte lærer av 
hverandre. Det er etablert en elektronisk aktivitetsbank. HOPP bygger alle sine kostholdstiltak 
på anbefalingene fra Helsedirektoratet. Det er innført standard kostholdsplaner og felles 
innkjøpsavtale for de kommunale barnehagene. Det arbeides med en felles HOPP – plan for 
barnehagene, som ferdigstilles våren 2019. Barnehageområdet har egen HOPP – koordinator som 
leder arbeidet og veileder i den enkelte barnehage. 

Kompetanseutvikling for ansatte 

Kunnskapsdepartementet gir føringer gjennom ”Strategi for kompetanseutvikling i barnehagen 2018 
– 2022”. Hortensbarnehagen har en overordnet kompetanseplan med følgende tiltak 2018 - 2020: 

 Implementering av ny rammeplan med tema relasjonskompetanse, livsmestring og helse og 
barnehagens arbeidsmåter. Alle ansatte får delta på konferanser og erfaringsutvekslinger i 
egen kommune, i samarbeid med kommunene i Vestfold og med USN.  

 Veiledning av nyutdannede barnehagelærere 

 Lederutvikling for styrerne i form av konferanser, kurs og seminar  

 Opplæring i smartboard i samarbeid med USN er gjennomført 

 Implementering av «Kommunal plan mot krenkelser og mobbing i barnehage og skole» 

 «Barns fotografiske ytringer» er et felles prosjekt med Horten kommune, Preus fotomuseum 
og USN. 

 «Søvn og hvile for alle barnehagebarn» gir de ansatte oppdatering på ny forskning og 
kompetanseheving  

 Samarbeidsprosjekt med USN om barn og litteratur. 

 Aktuelle spesialpedagogiske temaer gjennomføres med ansatte i spesialpedagogisk team 

 Tilrettelegging for å delta på nasjonal satsning på videreutdanning for barnehagelærere   

 Tilrettelegging for å delta på nasjonal satsning på videreutdanning for styrere 

 Tilrettelegging for å delta på teoridelen til barn – og ungdomsarbeiderfagbrevet 

Den enkelte barnehage har interne kompetanseplaner for sine ansatte som bygger på den 
overordnede planen.  

Lov og regelverk 

Lov- og forskriftsendringer fra 1.august 2018: 

 Ny pedagognorm. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og 
én pedagogisk leder per 14 barn over tre år 

 Ny bemanningsnorm. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre 
år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden 
frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning 

 Samarbeidsplikt om overgang fra barnehage til skole og SFO 

Videre utfordringer 
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 Gi tilbud om barnehageplass til alle barn med rett til plass etter barnehageloven §12a 

 Utvikle et mer mangfoldig barnehagetilbud som ivaretar alle barns behov  

 Videreutvikle barnehagene for å inkludere barn med spesielle behov 

 Sikre tidlig innsats for risikoutsatte barn  

 Rekruttere flere menn 

 Rekruttere flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn  

Beskrivelse av tjenesteområde Skole 

Fakta 

 Antall elever i de kommunale grunnskolene i Horten er ca. 3100 

 Antall elever fra kommunen i private skoler pr. 1.september 2018 er 111 

 7 barneskoler m/SFO 

 4 ungdomsskoler, inkl. Bakkeåsen skole som er en interkommunal alternativ ungdomsskole 
med Horten som vertskapskommune. 

 Horten kommunale Voksenopplæring har ca 190 elever pr. 31.12.2018 

 Pedagogisk - Psykologisk tjeneste (PPT) 

 Horten Natursenter  

Faglige resultater 

For skoleåret 2017/18 har Horten marginalt bedre score enn Vestfold, målt i gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng. 

Grunnskolepoeng er gjennomsnitt av alle standpunkt og eksamenskarakterer ganget med 10. Dette 
er grunnlaget for opptak til videregående skole. 

Hortenskolen har en bedre positiv utvikling de siste 3 år i forhold til gjennomsnitt i Vestfold.  

  2017/18 2016/17 2015/16 

Horten 41,8 41,3 40,7 

Vestfold 41,4 41,1 41,0 

Det er god korrelasjon mellom standpunkt og eksamensresultater. 

Det er stort fokus på relevante tiltak etter kartleggingsprøver og evaluering av disse.  

Samhandling på tvers av skoler «Erfaringsutveksling» utvikles videre ved at hver skole har 
fagkoordinatorer i norsk og matematikk. 

Opplevd kvalitet i skolen 

 Elevundersøkelsen viser at vi ligger omtrent på gjennomsnitt i forhold til Vestfold fylke og 
nasjonalt på alle indikatorer.  

 Elevene trives i Hortenskolen basert på Elevundersøkelsen.  

 Vi har ekstra fokus på elevenes psykososiale miljø. I den sammenheng er det utarbeidet en 
egen handlingsplan mot krenkelser og mobbing i skole og barnehage. Hver enkelt skole har 
utarbeidet egne tiltak.  

 Det er utarbeidet og implementert felles rutine i Hortenskolen for håndtering av krenkelser 
og mobbing.  
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 UDIR’s foreldreundersøkelse ble gjennomført våren 2018. Resultatene viser generelt sett at vi 
ligger noe under nasjonen for øvrig. I Horten er det en lav svarprosent på 
Foreldreundersøkelsen. Dette gjør resultatene mindre valide. Skolene jobber med å få en 
høyere svarprosent på fremtidige undersøkelser. Resultatene gjennomgås på hver enkelt 
skole med FAU og SMU.  Denne vil gjennomføres årlig slik at sammenligning på hver skole gir 
et godt grunnlag for utvikling av  tiltak. 

 Det er utviklet kvalitetsplan med indikatorer for SFO.  

Leksehjelp 

Kommunen skal i henhold til Opplæringsloven gi tilbud om frivillig  leksehjelp. Dette dekker 
Hortenskolen opp ved at det er tilbud om 2 t/u fra 5. – 8.trinn med pedagog.   

I tillegg har Hortenskolen tilbud om 1 t/u leksehjelp fra 1. – 4. trinn med pedagog 

 Ungdomskolen har som en prøveordning leksehjelp 2t/u for skoleåret 2018/19 med pedagog. 

Leksefri skole 

Leksefri skole med utvidet skoledag skal gjennomføres som en prøveordning på Lillås skole i skoleåret 
2019/20. Dette ble vedtatt i 2018. 

Evaluering av prøveordningen skal politisk behandles før sommeren 2020 

HOPP 

I Hortenskolen har vi implementert HOPP- læring som metode. Dette er undervisning i fag kombinert 
med fysisk aktivitet. I tillegg har vi utviklet kostholdsplaner for SFO i samhandling med ernæringsfaglig 
rådgiver i oppvekst. 

En Hopp koordinator (ansatt pedagog) er engasjert i 100% stilling for å bistå alle barneskolene i 
gjennomføring av Hopplæring. Denne er også engasjert i forbindelse med gjennomføring av Hopp 
Friskus samt aktiv høst- og vinterferie. 

Det serveres frokost til elever på ungdomstrinnet 2 dager pr. uke. Det er positive erfaringer med dette 
tilbudet.  Dette videreføres i 2019. 

Temaklasser 

Basert på erfaringene fra forsøk med teknologiklasse på ungdomstrinnet,  vil skoleadministrasjonen 
vurdere videre arbeid med alternative temaklasser på ungdomstrinnet for mulig implementering i 
økonomiplanperioden. Handlingsplanen for Hortenskolen, revidert i 2018, beskriver mulige 
alternativer. 

Alternative temaklasser kan være: 

 Idrett 

 Håndverk - Arbeidslivsfag 

 Musikk 

 Teknologi 
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Teknologisenter 

Horten kommune er en «Teknologi kommune» og vi har flere miljøer som det kan være interessant å 
samarbeide med innenfor dette tema/kompetansen.  

En mulighet er å opprette et «Teknologisenter» etter samme mal som Horten Natursenter. Her kan 
alle klasser bestille tid for gjennomgang/fokus på enkelte tema. Dette kan også benyttes av 
barnehagene. 

De ulike oppleggene vil kunne dekke konkrete kompetansemål og emner på tvers av fag. På denne 
måten kan kontaktlærere og/eller faglærere ta kontakt og få dekket flere kompetansemål på en 
kreativ og litt annerledes måte innen ulike områder. Undervisningen skal være tilrettelagt for alle trinn 
og på alle nivåer, i tillegg til seminarer, kursvirksomhet og kompetanseheving for ansatte. 

I løpet av handlingsplanperioden vil administrasjonen utrede nærmere mulighet for opprettelse av et 
slikt senter med samarbeidspartnere og økonomiske konsekvenser.  

Skolehage på Granly 

Skolehagen på Granly er etablert og tatt i bruk av 6.klassetrinnet på barneskolene i kommunen.  

Skolens rammefaktorer 

 Lærertettheten er høyere i Horten enn K-13 og Vestfold.  

 Siste GSI tall for gjennomsnittlig gruppestørrelse viser at vi er innenfor vedtatt lærernorm på 
alle tre hovedgrupper 

 Elevtallet er stabilt fra 2018 til 2019, men prognosene viser en nedgang i årene fremover 

 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning er lavere enn K-13 og Vestfold 

 Andel elever som benytter SFO er høyere enn K-13 og Vestfold 

 Alle skolene i Hortenskolen har nødvendige læremidler. Fra høsten 2018 har alle elever en 
Ipad eller PC. 1. og 2. klasse har Ipad, mens de andre trinnene har PC til bruk på skolen. Alle 
klasserom har smartboard. 

 Det er utviklet og vedtatt en IKT plan for Hortenskolen 

 Der er etablert Velkomstklasser på barne- og ungdomsskole for minoritetsspråklige elever.  

 Det er etablert avdelinger på 2 barneskoler og en ungdomsskole for elever som har behov for 
helhetlig spesialpedagogisk tilbud. De siste årene har vi sett en økning av dette behovet og 
må derfor vurdere en ny avdeling på ungdomstrinnet. 

Kompetanseutvikling lærere 

For skoleåret 2018/19 deltar 15 lærere i den nasjonale videreutdanningsstrategien ”Kompetanse for 
kvalitet”. Videreutdanningen er i hovedsak rettet mot de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, 
samt norsk og engelsk.  

Hortenskolen har fokus på veiledning av nyutdannede lærere. Dette skoleåret deltar 5 lærere. 

I tillegg gjennomføres det samlinger og kurs på mange områder innenfor læringsmiljø, fagutvikling og 
bruk av IT som verktøy. 

Dysleksivennlig kommune 
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Hortenskolen har startet en prosess for å bli sertifisert som dysleksivennlig skole. Skolene arbeider for 
å bli sertifiserte i løpet av våren 2019. 

Samarbeid med Incestsenteret 

Det er utviklet en plan for samarbeid med Incestsenteret skoleåret 2018/2019. Incestsenteret skal 
besøke alle 2.- og 6.klasser i løpet av skoleåret. Helsesøster deltar i dette opplegget.  

Handlingsplan Hortenskolen 

Denne ble revidert 2.halvår 2018, slik at den blir gjeldende fra og med 2019. Målene reflekterer ny 
overordnet del i «fagfornyelsen»  

Fokusområder er:  

 Trygt og inkluderende læringsmiljø 

 Vurdering for læring 

 Fagfornyelsen – nytt læreplanverk 

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 

Dette tema har stor fokus i Hortenskolen og Hortensbarnehagen. Vi har utarbeidet en felles plan som 
skal implementeres i alle enheter. Denne omfatter alt fra forebygging, avdekking og implementering 
av tiltak. 

Flere profesjoner i skolen 

Vi har etablert et utstrakt samarbeid med flere profesjoner i barne- og familietjenesten med navngitte 
kontaktpersoner for hver enkelt skole. Fra skoleåret 2018/19 er det ansatt 3 miljøterapeuter i 
Hortenskolen. Disse er fordelt mellom skolene.  

Vi har implementert Koordineringsteam for tidlig identifikasjon og iverksetting av tiltak koordinert 
med mange profesjoner. 

Videre utfordringer 

 Flere elever med behov for helhetlig spesialpedagogisk tilbud 

 Elever med stort fravær pga psykiske utfordringer 

 Iverksette tiltak relatert mot utfordringene som fremkommer i Ungdata undersøkelsen 

 Behov for flere profesjoner i skolen.  

 Utjevne forskjellig standard på skolebygg og uteareal 

 Skyss av elever fra Fagerheim skole til KJV og tilbud om skyss i forbindelse med SFO utfordrer 
budsjettet 

 Renovering av skolebygg utfordrer kapasiteten til skolens  administrasjon 

 Færre flyktninger fører til overtallighet på Horten kommunale Voksenopplæring. Avslutning 
av samarbeidsavtale med Holmestrand kommune sommer 2019 bidrar til ytterligere 
bemanningsutfordring. Denne prosessen startet høsten 2018 
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Beskrivelse av tjenesteområde Barne- og familietjenesten 

Fakta 

 Helsetjenesten for barn og unge  
o Består av følgende arbeidsområder: Helsestasjonen 0-5 år, Skolehelsetjeneste, 

Ungdomsteamet, jordmor- og fysioteamet og team Familiehus.  
o De ansatte i Helsetjenesten for barn og unge er helsesøstre, leger, fysioterapeuter, 

ernæringsrådgiver, jordmødre, psykologer, sosionomer, barnevernspedagoger, 
vernepleiere, psykiatriske sykepleiere og spesialpedagog. 

 Barneverntjenesten  
o Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 

deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. 
o Barneverntjenesten behandler bekymringsmeldinger, foretar undersøkelser, 

gjennomfører tiltak i og utenfor hjemmet.  
o Barneverntjenesten er organisert i fire team; mottaksteam, undersøkelse- og 

oppfølgningsteam, omsorgsteam og tiltaksteam. 
o De ansatte i Barneverntjenesten er barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, 

førskolelærere og kontorfaglig utdannet. 

 Enhet for mindreårige flyktninger  
o Driver bofellesskap i Kongeveien, Redaktør Baggethunsvei og Beverstien. Det gjøres 

også bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger som bor i fosterhjem 
eller i egen hybel.  

o De ansatte består av barnevernspedagoger, sosionomer, barnehagelærere, barne- og 
ungdomsarbeidere. 

 Barnehabilitering  
o Yter tjenester til barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser og deres foreldre. 

Funksjonsnedsettelse omfatter både fysisk, kognitiv og psykisk funksjonsnedsettelse. 
o Består av følgende arbeidsområder:  

 Tiltaksteamet med ansvar for vedtak om avlastning, støttekontakt, Individuell 
Plan, omsorgslønn og veiledningstiltak for barn og unge 0 – 18 år og deres 
familier.  

 Ergoterapitjenesten for barn og unge.  
 Aktivitets- og avlastningssentrene «Tua Toppen» og «Freia Fart og Fritid».  
 Tilsyn med barn plassert i fosterhjem i Horten kommune.  

o De ansatte består av vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, og 
barnevernspedagoger.  

Status basert på rammefaktorer 

 Antall barn med tiltak i barneverntjenesten er redusert og ligger nå på landsgjennomsnittet. 

 Antall barn der kommunen har overtatt omsorgen er stabilt.  

 Kommunen har mange samhandlingsarenaer rundt arbeidet med barn og unge, men det er 
en del utfordringsområder i samhandlingen. 

 Høyt antall barn i skolehelsetjenesten får ekstra oppfølging av helsesøster utover ordinært 
tilbud.  

 De aller fleste enslige mindreårige flyktninger fullfører videregående opplæring.  
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 Ungdom har større utfordringer knyttet til psykisk helse enn tidligere, ref Ungdata-
undersøkelsen 2017. 

Videre utfordringer 

Tidlig identifikasjon av barn og unge som blir utsatt for mishandling eller annen alvorlig 
omsorgssvikt 

Det er viktig å identifisere utsatte barn tidligst mulig slik at gode tiltak kan settes inn i samarbeid med 
familiene. Dette gjøres gjennom deltakelse i barnehagene og skolenes koordineringsteam (KO-team). 
Helsetjenesten og barneverntjenesten er i enda større grad tilstede ute i barnehager og skoler. Det 
informeres om meldeplikten til barneverntjenesten, og det er lett tilgang for ansatte i skole og 
barnehage å drøfte bekymringer for barn med rett person i Barneverntjenesten. 

Tidlig iverksettelse av relevante tiltak 

Til tross for en langvarig målsetting om å snu tiltakstrappa for å bruke mer ressurser på forebyggende 
arbeid og mindre på behandling, er dette utfordrende og noe det må jobbes kontinuerlig med. Det 
viktigste forebyggende arbeidet foregår i barnehager og skoler. Et viktig moment for å forbedre dette 
arbeidet skal de ulike tjenestene være mer synlig ute i barnehage og skole. Dette bidrar til flerfaglig 
kompetanse i barnehage og skole, og bedre mulighet til å finne gode løsninger for barna og familiene 
tidlig.  

Øke kvaliteten på forebyggende tiltak i Helsetjenesten for barn og unge 

Det er behov for å samordne innsatsen for å yte enda bedre forebyggende tiltak på de arenaene barn 
og unge oppholder seg; hjemme, i barnehagen, i skolen og på ulike fritidsarenaer. Barne- og 
familietjenesten skal være representert på alle disse arenaene i tverrfaglig samarbeid. Et tiltak som er 
gjennomført er å gjøre Familiehuset til en del av Helsetjenesten for barn og unge, som har et særskilt 
ansvar for det forebyggende arbeidet overfor barn, unge og deres familier i kommunen. 
Helsetjenesten for barn og unge skal i enda større grad enn i dag være aktive aktører i det tverrfaglige 
samarbeidet i barnehage og skole, og bidra aktivt inn med å bedre barn og unges livssituasjon. 

Øke kvaliteten på hjelpetiltak i Barneverntjenesten 

Når en familie har behov for bistand fra Barneverntjenesten kan det ofte være behov for omfattende 
tverrfaglige tiltak. For å styrke dette arbeidet er det fra 01.09.18 gjennomført en omorganisering i 
Barneverntjenesten der det blant annet er etablert et eget tiltaksteam bestående av 9 ansatte. Dette 
teamet skal bidra med frivillige hjelpetiltak til barn, unge og deres familier. Barneverntjenesten har 
startet arbeidet med å ha større fokus på å gi helhetlig og omfattende bistand til familier med 
kompleks problematikk. Det har vært fokus på å sikre at de familiene som trenger det mest skal 
prioriteres og sikres god hjelp. 

Barnehabilitering 

Kommunen har som målsetting at familier som har barn med funksjonsnedsettelser skal tilbys hjelp 
på et tidlig tidspunkt.  Dreining til mer veiledning direkte i miljøet, det vil si i skolen, i barnehagen, i 
hjemmet og på fritidsarenaen, samt økt fokus på Familie- og nettverksråd.  Rutine mellom 
Helsetjenesten og Barnehabilitering for førstegangssamtale med foreldre med barn som har alvorlig 
og/eller kronisk sykdom er på plass og skal ha et spesielt fokus i 2019. 
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Bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

Behovet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger har variert mye de siste årene, med en topp 
i 2016 da Horten kommune bosatte 13 barn. Om denne utviklingen fortsetter vil behovet for bosetting 
reduseres vesentlig i årene som kommer. Pr i dag har kommunen tre bofellesskap der kapasiteten er 
19 plasser, samt ungdommer med tiltak i egen hybel eller fosterhjem. Slik situasjonen er nå vil det 
være behov for de tre bofellesskapene også i 2019. Samtidig følges situasjonen nøye og tiltakene 
tilpasses deretter. 

Familie- og nettverksråd og «Hortensmodellen». 

Det satses systematisk på Familie- og nettverksråd som metode i alle enheter i Barn og 
familietjenesten. Intensjonen med Familie- og nettverksråd er å mobilisere og finne gode løsninger i 
barnas eget nettverk og gjennom dette øke familienes påvirkning over egen situasjon. Horten 
kommune gjennomfører flest Familie- og nettverksråd av Vestfold-kommunene. Familie- og nettverks 
råd tilbys nå til hele befolkningen gjennom prosjektet Familie- og nettverksråd 0-100 i samarbeid 
mellom kommunalområdene Oppvekst og Helse og Velferd. 

I akutte situasjoner der et barn er i behov av annen omsorgsbase tilbys familiene bruk av Akutt Familie- 
og nettverksråd og «Hortensmodellen» for å sikre barn og ungdom hjelp i eget nettverk. 
«Hortensmodellen» er utviklet med mål om at når barn først må flytte fra sitt hjem, bør de så sant det 
er mulig flytte til mennesker de kjenner fra før. 

 

[1] Ekvivalenter =omregnet verdi. Barn over 3 år=1 ekvivalent. Barn under 3 år= 2 ekvivalenter 

5.2. Mål og resultatstyring 

Følgende mål er vedtatt i 2018: 

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

1. Attraktivitet 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

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

Indikator/delmål   Ønsket resultat   Akseptabelt resultat   
Ikke godkjent 

resultat 
  Status  

1.1.1  Tilbakemeldi
ng fra foresatte i 
barnehagene via 
brukerundersøkels
e 

  

4,8 av 5 mulige 

  

>4,2 av 5 mulige   <4 av 5 mulige   4,4 av 5 mulige 

1.1.2  Personalet i 
barnehagene har 
relevant 
fagkompetanse 

  Pedagoger  

60% 

Fagarbeidere  40
% 

Ufaglærte 0% 

  

Pedagoger   50% 

 Fagarbeidere  2
5% 

Ufaglærte 25% 

  

Lik 2013 

Pedagoger 38% 

Fagarbeidere  20
% 

Ufaglærte 42% 

  

Pedagoger   47% 

 Fagarbeidere  3
0% 

Ufaglærte 23% 
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1.1.3 Personalet i 
alle bhg har 
kompetanse om 
identifikasjon av 
sårbare barn  

  100%   90%   80%   90% 

1.1.4  Andel menn i 
barnehagen 

  30%   20%   <20%   9,8% 

Resultat pr. 31.12.2018 

1.1.1 Tilbakemelding fra foresatte i barnehagene via brukerundersøkelse 

Hortensbarnehagen benytter nasjonal foreldreundersøkelse hvert år. Siste undersøkelse i november 
2018 viste at foreldrene er meget fornøyd. I gjennomsnitt får barnehagene scoren 4,4 av 5 
mulige.  Resultatet er det samme som i 2017. 

Strategi for måloppnåelse 

Tilbakemeldinger fra undersøkelsen sendes foresatte og FUB Horten (Foreldreutvalget for 
barnehager). Forbedringspunkter følges opp i den enkelte barnehage i foreldremøter og 
personalmøter.  

1.1.2 Personalet i barnehagene har relevant fagkompetanse 

Hortenbarnehagens faggrupper består av 47% barnehagelærere, 30% fagarbeidere (for det meste 
barn- og ungdomsarbeidere) og 23% med annen utdanning (ufaglærte). Andelen fagarbeidere er 
økende, da flere ansatte har tatt fagbrev høsten 2018. Etter innføring av skjerpet pedagognorm i 
august 2018 har vi behov for flere barnehagelærere, for ikke å bryte loven. 

Strategi for måloppnåelse 

Målet er 60% barnehagelærere, 30% fagarbeidere og 10% med annen utdanning eller annen relevant 
utdanning med barn.  

Det arbeides aktivt for å rekruttere og beholde fagutdannet personale. Videreutdanning tilbys og 
tilrettelegges for barnehagelærere og ufaglærte assistenter. 

1.1.3  Personalet i alle barnehagene har kompetanse om identifikasjon av sårbare barn  

Incestsenteret har gjennomført kurs for ansatte om seksuelle overgrep.  

Barnevernet besøker årlig alle pedagogiske ledere i både private og kommunale barnehager. Her 
drøftes vansker og problemstillinger i forhold til identifisering og melding.  

Tverrfaglig arbeid med innføring av Koordinerende team har satt fokus på identifikasjon av sårbare 
barn. 

Strategi for måloppnåelse 

Arbeidet fortsettes og videreutvikles 
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1.1.4 Andel menn i barnehagen  

9,8 % av de ansatte er menn. En økning på 0,5 % fra 2017. 

Strategi for måloppnåelse 

Menn oppfordres til å søke ledige stillinger.   

   

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

 1.2 I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke godkjent 
resultat 

  Status  

1.2.1   Trivsel på skolen 7.trinn 

             (Basert på resultat i Elevundersøkelsen) 

  
> gjennomsnitt 

i Vestfold 
  

= gjennomsnitt 
i Vestfold (4,33) 

  
< gjennomsnitt 

i Vestfold 
  4,24 

1.2.2   Trivsel på skolen 10.trinn  

             (Basert på resultat i Elevundersøkelsen) 

  
> gjennomsnitt 

i Vestfold 
  

= gjennomsnitt 
i Vestfold (4,19) 

  
< gjennomsnitt 

i Vestfold 
  4,31 

1.2.3 Utvikling av resultater på Nasjonale prøver i 
regning fra 5.- 8. - 9. trinn med samme elevkull 

  
> gjennomsnitt 

i Vestfold 
  

= gjennomsnitt 
i Vestfold 

  
< gjennomsnitt 

i Vestfold 
  

> gjennomsnitt 
i Vestfold 

1.2.4 Utvikling av resultater på Nasjonale prøver i 
lesing fra 5.- 8. - 9. trinn med samme elevkull 

  
> gjennomsnitt 

i Vestfold 
  

= gjennomsnitt 
i Vestfold 

  
< gjennomsnitt 

i Vestfold 
  

> gjennomsnitt 
i Vestfold 

1.2.5 Utvikling gjennomsnittlig grunnskolepoeng    
> gjennomsnitt 

i Vestfold 
  

= gjennomsnitt 
i Vestfold (0,9) 

  
< gjennomsnitt 

i Vestfold 
   2,3 siste fire år 

1.2.6   Andel elever som har mindre enn 30 
grunnskolepoeng  

  < 10%   10-12%   >12 %   8,3% 

1.2.7   Elevene har fått et godt grunnlag for videre 
valg av  utdanning- og yrke på ungdomstrinnet. 
Basert på resultat i elevundersøkelsen og 
foreldreundersøkelsen 

  
> gjennomsnitt 

i Vestfold 
  

= gjennomsnitt 
i Vestfold (3,88) 

  
< gjennomsnitt 

i Vestfold 
  3,94  

1.2.8   Andel elever som søker videregående 
opplæring rett etter 10.trinn 

  100%   99% - 96%   < 96%   97,2% 

Resultat pr. 31.12.2018 

1.2.1 Trivsel på skolen 7.trinn (elevundersøkelsen) 

Målinger hvert år ved nasjonal elevundersøkelse. Resultatet for elevkullet 2017/18 ligger noe under 
gjennomsnittet i Vestfold. 

Strategi for måloppnåelse 

Skolene jobber aktivt med læringsmiljø som fremmer trivsel og grunnlag for læringsutbytte. Dette 
krever kontinuerlig fokus. Arbeid med dette prioriteres i det daglige arbeidet for å opprettholde gode 
resultater.  

Samhandling med foresatte er viktig og er et fokusområde i Handlingsplanen for Hortenskolen.  
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Alle barneskolene gjennomfører tiltak i regi av ”Partnerskap mot mobbing”, som er samhandling 
mellom elever, foresatte og skoleledelse. Handlingsplan mot mobbing og krenkelser blir et viktig 
styringsdokument for Hortenskolen i arbeidet med å skape et trygt og godt læringsmiljø. 

Vi forventer også at HOPP prosjektet skal ha en positiv innvirkning på trivsel og læringsmiljøet. Januar 
2019 starter Hortenskolen arbeidet med kompetansehevingsprosjektet Inkluderende læringsmiljø. 
Skolene vil få veiledning av Læringsmiljøsenteret og USN i sitt arbeid med skole- og læringsmiljø.  

1.2.2 Trivsel på skolen 10.trinn (elevundersøkelsen) 

Målinger hvert år ved nasjonal elevundersøkelse. Resultatet for elevkullet 2017/18 ligger noe over 
gjennomsnittet i Vestfold. 

Strategi for måloppnåelse 

Skolene jobber aktivt med læringsmiljø som fremmer trivsel og grunnlag for læringsutbytte. Dette 
krever fokus hele tiden og er derfor ressurskrevende. Arbeid med dette må derfor prioriteres i det 
daglige arbeidet for å opprettholde gode resultater.  

Samhandling med foresatte er viktig og er et fokusområde i Handlingsplanen for Hortenskolen. Alle 
ungdomsskolene gjennomfører tiltak i regi av ”Partnerskap mot mobbing”, som er samhandling 
mellom elever, foresatte og skoleledelse. Handlingsplan mot mobbing og krenkelser blir et viktig 
styringsdokument for Hortenskolen i arbeidet med å skape et trygt og godt læringsmiljø. Januar 2019 
starter Hortenskolen arbeidet med kompetansehevingsprosjektet Inkluderende læringsmiljø. Skolene 
vil få veiledning av Læringsmiljøsenteret og USN i sitt arbeid med skole- og læringsmiljø. 

1.2.3 Utvikling av resultater på Nasjonale prøver i regning fra 5.- 8. - 9. trinn med samme elevkull  

Resultater fra siste kull der vi kan følge utviklingen (5.tr. 2014/2015, 8.tr 2017/2018 og 9.tr 
2018/2019). Regning: Bedre utvikling av elevene enn gjennomsnittet i Vestfold. Elevene i Horten 
hadde noe lavere resultater enn Vestfold ved testing i 5.trinn. På 9.trinn er elevene totalt sett på linje 
med Vestfold. 

Strategi for måloppnåelse 

Høsten 2016 ble det ansatt kommunale fagkoordinatorer i Matematikk. I tillegg har alle skolene egen 
lokal fagkoordinator. Koordinatorene jobber med komptanseutvikling innenfor metodikk i faget. De 
kommunale koordinatorene har utarbeidet en strategiplan for matematikkundervisning i 
Hortenskolen.  Gjennom nettverksarbeid og felles kompetanseløft for lærere i faget forventer vi økt 
kompetanse hos elevene. Grunnleggende ferdigheter var et fokusområde i Handlingsplanen for 
Hortenskolen i 2018. 

1.2.4 Utvikling av resultater på Nasjonale prøver i lesing fra 5.- 8. - 9. trinn med samme elevkull 

Resultater fra siste kull der vi kan følge utviklingen (5.tr. 2014/2015, 8.tr 2017/2018 og 9.tr 
2018/2019). Lesing: Bedre utvikling av elevene enn gjennomsnittet i Vestfold. Elevene i Horten hadde 
noe lavere resultater enn Vestfold ved testing i 5.trinn. På 9.trinn er elevene totalt sett bedre enn 
snittet i Vestfold. 
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Strategi for måloppnåelse 

Høsten 2016 ble det ansatt kommunale fagkoordinatorer i Norsk. I tillegg har alle skolene egen lokal 
fagkoordinator. Koordinatorene jobber med kompetanseutvikling innenfor metodikk i faget. De 
kommunale koordinatorene har utarbeidet en strategiplan for norskundervisning i 
Hortenskolen.  Gjennom nettverksarbeid og felles kompetanseløft for lærere i faget forventer vi økt 
kompetanse hos elevene. Grunnleggende ferdigheter var et fokusområde i Handlingsplanen for 
Hortenskolen i 2018. 

1.2.5 Utvikling gjennomsnittlig grunnskolepoeng.  

Utvikling de siste 4 årene viser at Horten har en bedre positiv utvikling enn gjennomsnitt i Vestfold.  

For årskullet som gikk i 10.klasse 2017/18 var gjennomsnittet i Horten høyere enn snittet i Vestfold, 
med 41,8 mot 41,4. 

  2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Horten 41,8 41,3 40,7 39,3 

Vestfold 41,4 41,1 41,0 40,5 

Strategi for måloppnåelse 

Sette inn riktige tiltak og ressurser etter kartleggingsprøver. Vi skal ha fokus på evaluering av tiltak og 
”Best practice” i hele Hortenskolen. Faglig og metodisk kompetanseheving blant lærere forventes også 
å gi positivt resultat på elevenes læring. På ungdomstrinnet er arbeidet med en god vurderingspraksis, 
både underveis og ved sluttvurdering, en viktig del av skolens arbeid.    

1.2.6 Andel elever som har mindre enn 30 grunnskolepoeng.  

Forskning viser at de elevene som har <30 grunnskolepoeng er i faresonen for å ikke fullføre og bestå 
videregående opplæring. I skoleåret 2017/18 var det 22 elever av 226 som utgjør 8,3%  (7% i 2016/17, 
8,5 % i 2015/16).  

Strategi for måloppnåelse 

Denne elevgruppa består ofte av elever som strever faglig og sosialt. Horten kommune har startet 
arbeidet med å bli sertifisert som dysleksivennlig kommune, noe som innebærer større kunnskap på 
skolene om hvordan vi tidlig kan identifisere og hjelpe elever med lese- og skrivevansker. Bruk av 
digitale hjelpemidler vil være til god hjelp for mange. Alle elever i Hortenskolen har nå Ipad eller PC. 
Sosialt eller psykisk stev hos barn og unge krever ofte tverrfaglig samarbeid. Miljøterapeuter i 
skolen  samt koordineringsteam på alle skoler og barnehager vil bidra til at sårbare barn tidligere 
identifiseres og får hjelp. Økt lærerdekning knyttet til tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter er 
også viktige tiltak.    

1.2.7 Elevene har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning- og yrke på ungdomstrinnet. 
Basert på resultat i elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen 

Dette måles årlig gjennom Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen. Horten skårer over Vestfold 
i begge undersøkelsene. 
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Strategi for måloppnåelse 

Hortenskolen har siste år satt inn ekstra ressurser til rådgiver på ungdomsskolene. Utfordringen er å 
opprettholde ressurser, kompetanse og videreutvikle samarbeidet med videregående skoler og 
næringslivet. 

1.2.8  Andel elever som søker videregående opplæring rett etter 10.trinn.  

Av årskullet som gikk ut av grunnskolen sommeren 2018, var det 97,2 % av elevene som søkte 
videregående opplæring rett etter fullført ungdomsskole. Dette er er liten nedgang sammenliknet 
med kullet før.  

Strategi for måloppnåelse 

Fortsette med å gi god rådgiving og veiledning på ungdomsskolen samt bistå elevene i 
søknadsprosessen. Tett samarbeid foresatte underveis i søknadsprosessen omkring elever som står i 
fare for ikke å søke videregående opplæring. Tverrfaglig samarbeid internt. Tett kommunikasjon 
mellom ungdomsskolen og  PPT i fylket og aktuelle videregående skoler. 

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

Attraktivitet 

Mål i økonomiplanen 2018 -202 

1.3 I Barn- og familietjenesten opplever innbyggerne tilgjengelighet, medvirkning og gode forebyggende tiltak. 

  

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke godkjent 
resultat 

  Status    

1.3.1 Antall familieråd gjennomført   50   49-30   <30   38   

1.3.2 Det er etablert et erfaringspanel for Familieråd   Etablert   Etablert   Ikke iverksatt   Ikke iverksatt   

1.3.3 Alle brukere av Familiehuset har første samtale 
innen 4 uker 

  Alle   1-9 pr år   >10 pr år          Alle   

1.3.4 Bruker-/erfaringspanel eller 
brukerundersøkelse er etablert i alle enheter  

  5 enheter   3-4 enheter   1-2 enheter   0 enheter   

Status pr. 31.12.2018 

1.3.1 Antall Familieråd gjennomført 

Det er  gjennomført totalt 38 Familie- og nettverksråd som har blitt initiert fra flere tjenesteområder 
i Oppvekst. Av disse er 7 barn- og foreldreråd i skoler noe som omfatter  166 barn. I 2017 ble det 
gjennomført 40 Familie og nettverksråd. Det har vært en nedgang på nye Familie- og nettverksråd på 
ca 40% fra 2017 til 2018. Prosjekt Familie- og nettverksråd fra 0-100 år er etablert i samarbeid med 
kommunalområdet Helse og velferd.  

Strategi for måloppnåelse 

Det er satt av 3 stillinger til formålet. I tildelingsbrev til enhetene er forventning om bruk av Familie- 
og nettverksråd klart uttrykt. Det er utarbeidet målsettinger for hver enhet som skal bidra til en økning 
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av bruken i 2019. Det kreves kunnskap og økt bevissthet for å foreslå Familie- og nettverksråd på en 
god måte slik at familiene ser at de kan få et godt utbytte av å delta.  

1.3.2  Det er etablert et erfaringspanel for Familie- og nettverksråd 

Erfaringspanel er ikke etablert.  

Strategi for måloppnåelse 

Det skal i 2019 etableres et erfaringspanel bestående av ressurspersoner som har erfaring med bruk 
av Familie- og nettverksråd. Erfaringspanelet skal bidra med innspill til at bruken av Familie- og 
nettverksråd i Horten kommune fungerer godt for de som mottar tjenesten. 

1.3.3  Alle brukere av Familiehuset har første samtale innen 4 uker 

Ingen venter mer enn 3 uker på første samtale. 

Strategi for måloppnåelse 

Tydelig fokus på ventetid gjennom månedlig rapportering. Familiehuset og Helsetjenesten for barn og 
unge er nå organisert i samme enhet, for å bedre kunne prioritere og samkjøre ressursene i det 
forebyggende arbeidet.  

1.3.4  Bruker-/erfaringspanel eller brukerundersøkelse er etablert i alle enheter 

Gjennom SKO-studien i 2016 fikk man tilbakemeldinger på brukernes opplevelse av bruken av en rekke 
tjenester. Resultatet var på mange områder positivt, samtidig som man fikk nyttige tilbakemeldinger 
som synliggjorde behov for forbedringer. For å utvikle tjenesten videre skal det etableres bruker-
/erfaringspanel eller brukerundersøkelser.  

Pr. dato gjennomføres brukerundersøkelse i Helsetjenesten for barn og unge samt en 
brukerrepresentant i familie- og nettverksråd.  

Strategi for måloppnåelse 

Det skal lages en plan for dette utviklingsarbeidet i 2019 

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

 2. God oppvekst 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

2.1 Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for barn og unge 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 

resultat 
  
Ikke godkjent 

resultat 
  Status  

2.1.1 Kollegateam på 
familiehuset 
benyttes.                            

  

50 saker 
  

  

49-35 saker 
  

  

< 35 saker 
  

  

26 saker 
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Antall drøftinger pr. skoleår 
barneteam 

Antall drøftinger pr. skoleår 
ungdomsteam 

  

30 saker 

  

29-20 saker 

  

<20 saker 

  

17 saker 

2.1.2   Koordineringsteam (Ko-
team) på alle skoler og 
barnehager er i funksjon i 
henhold til rutinebeskrivelse 

  
Gjennomføres i 

henhold til årshjul 
  

Er i utviklings-
prosess 

  
Har ikke 
startet 

  
Er i utviklings-

prosess 

2.1.3   Barnevern deltar på Ko-
team på 
barneskolene                  

                                 Hver måned   
Annenhver 

måned 
  Deltar sjelden   

Gjennomføres i 
henhold til 

årshjul 

2.1.4 Barnevern og Familiehus 
deltar på Ko-team på 
ungdomsskolene      

                 

  Hver måned   
Annenhver 

måned 
  Deltar sjelden   

Gjennomføres i 
henhold til 

årshjul 

2.1.5 Det er dokumenterte 
samarbeidsrutiner mellom 
barnehagene og barnevern  

  

Har 
implementerte  rutiner 

som beskriver 
samarbeidet 

  
Rutiner under 
utarbeidelse 

  
Rutiner ikke 

påbegynt 
  

Rutinen  

er 
implementert   

2.1.6 Det er dokumenterte 
samarbeidsrutiner mellom 
barnehagene og 
Helsetjenesten for barn og 
unge  

  

Har 
implementerte  rutiner 

som beskriver 
samarbeidet 

  
Rutiner under 
utarbeidelse 

  
Rutiner ikke 

påbegynt 
  

Rutine  

er 
implementert   

2.1.7   Samarbeid om 
overgang barnehage, hjem og 
skole er sikret ved 
rutinebeskrivelser.  Evalueres 
hvert 2.år. Neste gang innen 
31.12.2019. 

  
Revidert rutine 
utarbeidet og 
implementert 

  
Rutiner under 

revidering 
  

Revidering 
ikke påbegynt 

  
Revidert rutine 
utarbeidet og 
implementert 

2.1.8  ”Kompetanse for 
mangfold” – Veileder er 
implementert i skoler og 
barnehager.  

  
Veileder er 

implementert 
  
Implementering 

i prosess 
  

Veileder er 
ikke 

implementert 
  
Implementering 

i prosess 

2.1.9   Handlingsplan mot 
krenkelser og mobbing i skole 
og barnehage implementeres.  

  

  
Planen er 

implementert  
  
Implemente-
ring i prosess 

  
Planen er 

ikke 
implementert 

  
Implementering 

i prosess 

 

Resultat pr. 31.12.2018 

2.1.1 Kollegateam benyttes.  

Kollegateam brukes ukentlig av en rekke enheter. Tilbakemeldingen på kvalitet er god, benyttelsen 
kan bli noe bedre. Kollegateam er et team for komplekse sammensatte saker hvor familiens (inkludert 
de voksnes) situasjon skal belyses bredt og hvor støtte til den ansatte som bringer saken inn er et viktig 
moment. Dette er et sted for å se på komplekse sammenhenger i et metaperspektiv, idedugnad og 
ikke minst et sted hvor vi blir enige om hvem innmelder kan samarbeide med og hvem som skal holde 
stafettpinnen. 

Strategi for måloppnåelse 
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For å nå målene er markedsføring avgjørende og at de konkrete tilbakemeldingene i 
brukerundersøkelsen blir hensyntatt.  

2.1.2 Ko-team på alle skoler og barnehager er i funksjon i henhold til rutinebeskrivelse 

Det er utarbeidet en rutine for internt- og utvidet Koordineringsteam (Ko-team) for skole og 
barnehage.  

Målsettingen i barnehagen er å: 

 Identifisere og få en gjennomgang av alle barns behov for omsorg, lek, læring og 
danning 
som grunnlag for allsidig utvikling 

 Sikre tidlig innsats i forhold til risikoutsatte barn 

 Sikre barnehagens helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale 
forskjeller 

 Sikre rett hjelp og kompetanse 

 Bidra til faglig støtte internt i barnehagen 

 Bidra til felles forståelse og oppfølging av problemstillinger 

Målsettingen i skole er å:  

 Sikre at alle barn/elever følges opp på en god måte, faglig og sosialt.  

 Det skal være lav terskel for å be om hjelp. Det vil si at utfordringer i klasserommet er 
skolens ansvar - ikke bare den enkelte lærers. 

 Bidra til å sikre god tilpasset undervisning på hele skolen. 

 Etablere gode sosial arenaer for utvikling av sosial kompetanse og godt læringsmiljø i 
den enkelte klasse og skolen/barnehagen som helhet. 

 Oppnå felles forståelse om problemstillingene og benytte tverrfaglig kompetanse. 

Strategi for måloppnåelse 

Rutinene er utarbeidet i en Lean prosess med alle berørte parter og er i implementeringsprosess med 
en prosjektleder  i Oppvekst, som har dette som ansvarsområde. 

2.1.3 Barneverntjenesten deltar på Ko-team på barneskolene 

Barneverntjenesten deltar på utvidet KO-team i barnehage og skole ihht rutine. 

Strategi for måloppnåelse 

Hver skole og barnehage har sin navngitte kontaktperson i barnevernet som skal delta på KO-team.  

2.1.4 Barneverntjenesten og Familiehuset deltar på Ko-team på ungdomsskolene 

Barneverntjenesten deltar på utvidet KO-team i barnehage og skole ihht rutine. Familiehuset er fra 
01.09.19 en del av Helsetjenesten for barn og unge. 

Strategi for måloppnåelse 
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Hver skole og barnehage har sin navngitte kontaktperson i barnevernet som skal delta på KO-team.  

2.1.5  Det er dokumenterte samarbeidsrutine mellom barnehagene og barneverntjenesten 

Rutinen omhandler blant annet samarbeid om risikoutsatte barn, bekymringsmeldinger og 
trepartssamtaler med barnehage, barneverntjenesten og foresatte. Barneverntjenesten har oppnevnt 
en kontaktperson for hver barnehage. Disse informerer de ansatte i barnehagene om nytt lovverk, 
meldeplikt, utforming av bekymringsmelding, trekantsamtaler og samarbeidsmøter. Kontaktpersonen 
deltar på utvidet KO-team i den enkelte barnehage. Ansatte i mottaksteam i Barneverntjenesten har 
høsten 2018 vært i alle barnehagene sine pedagogmøter for å informerer om nytt lovverk, meldeplikt, 
utforming av bekymringsmelding, trekantsamtaler og samarbeidsmøter. 

Strategi for måloppnåelse 

Rutinen følges opp og evalueres halvårlig. 

2.1.6      Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og helsestasjon 

Helsestasjon og barnehagene har en felles rutine for samhandling om barn i alderen 1-5 år. Rutinene 
inneholder føringer for samarbeid rundt felles bekymringer / uro rundt enkeltbarn, overgang fra barsel 
til barnehagen og barnehagens utviklingsvurdering som grunnlag for gjennomføring av 4-
årskontrollen. 

Strategi for måloppnåelse 

Rutinene følges opp og evalueres halvårlig. 

2.1.7      Samarbeid om overgang barnehage, hjem og skole er sikret ved rutinebeskrivelser. 
Evalueres hvert 2.år.  

Det er utarbeidet en plan for overgang mellom barnehage, SFO og skole i Horten. Planen forplikter 
alle barnehagene i kommunen til å forberede barna til skolestart. Tilsvarende forplikter den SFO og 
skolene til å være forberedt på å ta imot barna fra barnehagen.  

 Strategi for måloppnåelse 

Rektor har ansvar for å sikre oppfølging av planen. Det gjennomføres et årlig felles møte for alle 
barnehager og skoler. Rutinen beskriver det konkrete samarbeidet mellom den enkelte skole og 
tilhørende barnehager i skolekretsen. 

2.1.8      ” Kompetanse for mangfold” – Veileder er implementert i skoler og barnehager. 

Prosjekt ble avsluttet 2018. Arbeidet resulterte i blant annet i veilederen «Arbeid med 
minoritetsspråklige barn, unge og voksne i barnehage og skole i Horten kommune» og en økt faglig 
kompetanse til de barnehagene og skolene som deltok. 

Strategi for måloppnåelse 

Veilederen implementeres i alle barnehager og skoler 
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2.1.9  Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehage og skole implementeres. 

Horten har utarbeidet en kommunal handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehage og skole. 
Planen er vedtatt i kommunestyret i 2017. 

Strategi for måloppnåelse 

Handlingsplanen er under implementering i forbindelse med prosjekt «Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø» i perioden 2018 – 2020. 

Alle barnehager og skoler skal utarbeide lokale tiltak for å forebygge krenkelser og mobbing. Tiltakene 
evalueres årlig i skolenes SMU og barnehagenes SU. 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

2.2 Alle skoler og barnehager er helsefremmende 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status  

2.2.1     Kostholdsplaner i barneskoler, SFO og 
barnehager evalueres og videreutvikles 

  
Er evaluert og 
videreutviklet 

  Er evaluert   
Ikke 

igangsatt 
  

Er evaluert og 
videreutviklet 

2.2.2     Fysisk aktivitet i skolen                                           60 min hver dag   
59-45 min hver 

dag 
  <45 min   60 min hver dag 

2.2.3     Idebank for fysisk aktivitet i barnehagene 
relatert mot mål i rammeplanens fagområder er 
utarbeidet og implementert 

  
Implementert i 
alle barnehager 

  Utarbeidet   
Ikke 

igangsatt 
  

Implementert i 
alle barnehager 

 Resultat pr. 31.12.2018 

2.2.1 Kostholdsplaner i barneskoler, SFO og barnehager evalueres og videreutvikles   

Er implementert og evalueres/videreutvikles fortløpende. 

Strategi for måloppnåelse 

Jevnlige møter med brukergruppe og ernæringsrådgiver. 

2.2.2 Økt fysisk aktivitet i skolen  

HOPP-læring er minimum 30 minutter økt fysisk aktivitet m/faglig innhold hver dag. Når vi legger til 
aktiviteter i friminuttene, kroppsøving og lovpålagt fysisk aktivitet for 5. – 7.trinn mener Horten 
kommune at vi møter Helsedirektoratets anbefaling om minimum 60 minutter aktivitet hver dag for 
barn og unge. Friminuttene på barneskolene skal vare i 30 minutter. Tid til spising ligger utenfor både 
friminutt og undervisningstid. 

Strategi for måloppnåelse 

Kompetanseheving for ansatte og nettverkssamlinger for ressurspersoner fortsetter. Hopp-
koordinator følger opp alle skolene og bidrar til metodikk, kompetanseheving og gjennomføring.  
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2.2.3 Idebank for fysisk aktivitet i barnehagene relatert mot mål i rammeplanens fagområder er 
utarbeidet og implementert  

Banken er nettbasert og i bruk av alle barnehagene 

Strategi for måloppnåelse 

Evalueres og følges opp 

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

3. Trygghet for innbyggerne 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

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

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status  

3.1 ?????Andel barn og unge med tiltak i 
barneverntjenesten (0-18 år) 

  3,2%   3,3% - 4.0%   >4%   3.2% 

3.2  Antall enslige mindreårige flyktninger som er 
økonomisk uavhengige når de har avsluttet 
barnevernsvedtak   

  100%   80%-99%   <79%   95% 

3.3 Enhetene i Barn- og familietjenesten evaluerer alle 
tiltak 

  100%   > 95%   <95%   <95% 

3.4 Antall iverksatte tiltak på Familiehuset pr år.   >100   81-100   <80   
Ikke målbart 

etter 
omorganisering 

3.5 Antall iverksatte grupper i Helsetjenesten for barn og 
unge 

  15   10-14   <10   16 

???????3.6 Antall besøk pr måned på Helsestasjon for 
ungdom 

  >80   79-60   <60   60 

Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål 

3.1          Andel barn og unge med tiltak i barneverntjenesten (0-18 år) 

Antall barn i barneverntjenesten er på vei ned, og ligger nå på ønsket nivå, på nivå med landet og litt 
over K13 og Vestfold. Antall barn i barnevernet handler også om kvaliteten på det forebyggende 
arbeidet i Horten kommune. 

Strategi for måloppnåelse 

Dette jobbes internt i Barneverntjenesten med å øke kvaliteten på meldingsavklaring, undersøkelse 
samt frivillige hjelpetiltak, hovedsakelig ved hjelp av en omorganisering som blant annet innebærer et 
eget mottaksteam og et eget tiltaksteam, samt spesielt fokus på evalueringer av tiltak. Det har vært 
gjennomført en omfattende Lean prosess for å forbedre arbeidet med undersøkelser. Det er startet 
et evalueringsprosjekt av 8 saker som har endt i plassering, som et ledd i tjenestens internkontroll og 
ønske om kontinuerlig forbedringsarbeid. Dette arbeidet fortsetter i 2019. 

I tillegg jobbes det for at Kommunalområde Oppvekst skal bidra til at barn og unge skal få hjelp tidlig 
og øke kvaliteten på det forebyggende arbeidet. Dette gjøres ved at Familiehuset i større grad er aktive 



12/19 Kontrollutvalgets uttallelse til Horten kommunes årsregnskap 2018 - 19/00112-1 Kontrollutvalgets uttallelse til Horten kommunes årsregnskap 2018 : Årsmelding 2018

Årsmelding 2018 
 

Side 56 av 140 

aktører ute i skoler og barnehager i tett samarbeid med helsesøster, PPT og skolen og barnehagens 
personale. Alle enhetene i Barne- og familietjenesten har utnevnt egne kontaktpersoner for hver 
enkelt skole og barnehage, og skal gjennom dette bidra til et tettere samarbeid med de arenaene som 
kjenner barna godt.  

Dette skal sikre at alle risikoutsatte barn får tidlig hjelp, og at behovet for tiltak i Barneverntjenesten 
etter hvert blir mindre. 

3.2 Antall enslige mindreårige flyktninger som er økonomisk uavhengige når de har avsluttet 
barnevernsvedtak. 

Vi hadde tre familiegjenforeninger i 2018 og 1 ungdom som ble avsluttet barnevernsvedtak i 2018 
fordi han ble 23 år. Han har en selvstendig økonomi. Alle ungdommene med tiltak er i gang med en 
eller annen form for videregående opplæring eller grunnskole. 

Strategi for måloppnåelse 

Enheten har gode botiltak til målgruppen, med små enheter og tett oppfølging. Det fokuseres på 
norskopplæring, skoleoppfølging og praksisplasser/deltidsjobber. For ungdommer med særskilte 
utfordringer skal utfordringene kartlegges og kontakt med øvrig hjelpeapparat opprettes. Flere av 
ungdommene er i gang med studier bl.a. på politihøyskolen samt vernepleierhøyskolen. 

3.3 Enhetene i Barn- og familietjenesten evaluerer alle tiltak  

Enkelte enheter har lovpålagt evaluering av tiltak, mens for andre er ikke dette lovpålagt. Barne- og 
familietjenesten har et særlig fokus på evaluering for å sikre at den bistand som ytes oppleves nyttig 
og hjelpsomt for innbyggerne. 

Strategi for måloppnåelse 

Dette er en målsetting som er vanskelig å måle konkret fordi det er stor ulikhet på tiltakene. 
Barneverntjenesten har lovpålagt krav om evaluering hver måned av alle tiltak, og har et særskilt fokus 
som blir rapportert i månedsrapporteringene. 

3.4 Antall iverksatte tiltak på Familiehuset pr år.  

01.09.18 ble Familiehuset underlagt Helsetjenesten for barn og unge. Familiehuset bidrar med 
kompetanse inn i enkeltsaker og har et særskilt ansvar for oppfølging av familier med store og 
sammensatte behov. 

Strategi for måloppnåelse 

Tiltak fra Familiehuset styres av helsetjenesten for barn og unge. Økt fokus på oppstart og avslutning 
av tiltak skal bidra til å unngå ventetid. Tjenesteområdet har igangsatt en prosess for videreutvikling 
av tiltaksapparatet. 

3.5 Antall iverksatte grupper i Helsetjenesten for barn og unge 

Familiehuset leverer gruppetilbud av høy kvalitet i samarbeid med andre deler av tjenesteområdet til 
ulike brukergrupper. 5 Foreldrekurs med til sammen 50 foreldre med barn i barneskolealder drevet av 
Familiehuset. 2 COS-grupper for foreldre med barn fra 0-6 år. 1 Fortsatt foreldre-kurs. To 
stabiliseringsgrupper i samarbeid med EROPH. 1 Fosterhjemsgrupper.  2 Unge-mødregrupper. Gruppe 
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for EMF-ungdommer med fokus på psykisk helse. To Genta-grupper for jenter. Helsetjenesten for barn 
og unge med team familiehus gir muligheter for samordning og videreutvikling av gruppetilbudet. 

Strategi for måloppnåelse 

Aktivt samarbeid med andre tjenester for å fange opp og samarbeide om behov for ulike typer 
gruppetilbud 

3.6          Antall besøk pr måned på Helsestasjon for ungdom. 

Helsestasjon for ungdom er åpen hver tirsdag mellom 14 og 17 og har et jevnt besøk. 

Strategi for måloppnåelse 

Informasjon til ungdom om tilbudet. 

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

 4. Natur og miljø 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

 4.1 I Hortenskolen og Hortensbarnehagen lærer barn og unge verdien av bærekraftig utvikling. 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status   

4.1.1     Skolene og barnehagene kildesorterer avfall   100%   99% - 80%   <80%   100% 

4.1.2     Barnehagene benytter naturen i sitt 
pedagogiske arbeid (utenfor barnehagen) 

  2 gg pr. uke   Ukentlig   < ukentlig   2 gg pr. uke 

4.1.3     Skolene benytter naturen i sitt pedagogiske 
arbeid (utenfor skolen)  

  Hver 14.dag   Månedlig   < månedlig   Hver 14.dag 

4.1.4     Skolene og barnehagene praktiserer gjenbruk 
og ressursutnyttelse 

  Praktiseres       
Praktiseres 

ikke 
  Praktiseres 

Resultat 31.12.2018 

4.1.1 Barnehagene og skolene kildesorterer avfall.            

Det er tilrettelagt for kildesortering i alle kommunale barnehager og skoler. 

Strategi for måloppnåelse 

Innarbeides i rutinene og de pedagogiske planene i den enkelte barnehage og skole. 

4.1.2 Barnehagene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor barnehagen). 

Barnehagene bruker naturen som lek og læringsarena. 
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Strategi for måloppnåelse 

Beskrives i barnehagenes årsplaner 

4.1.3 Skolene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor skolen). 

Skolene benytter naturen til kroppsøving, aktivitetsdager, undervisning og turer. Horten Natursenter 
benyttes fullt ut i henhold til senterets kapasitet. 

Strategi for måloppnåelse 

Innarbeides i Hortenskolens årsplaner. 

4.1.4 Skolene og barnehagene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse.  

Gjenbruk og ressursutnyttelse har stort fokus i skolene og barnehagene og er en del av det pedagogisk 
arbeidet  

Strategi for måloppnåelse 

Implementeres i årsplaner 

5.3. Status økonomi 
 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. 
bud. 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

3-Oppvekst 593 580 596 155 2 575 0,4 % 

Sum 593 580 596 155 2 575 0,4 % 

 
Fakta: 
Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 2 575 396 i 2018. Dette 
tilsvarer et avvik på 0,4% i forhold til netto driftsramme for kommunalområdet.  

Vurdering: 
Kommunalområdet har tett økonomisk oppfølging og iverksetter tiltaksplaner der det er nødvendig 
med månedlig oppfølging. Barnevernet har vært den største utfordringen pga flere plasseringer og 
statlige  tiltak. Økte inntekter/refusjoner er en vesentlig årsak til mindreforbruket. 

Konklusjon: 
God styring og oppfølging på alle enheter er en suksessfaktor. I tillegg til konkrete tiltaksplaner og 
økte inntekter. 

5.4. KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse - Grunnskole 

 Horten 2017 Horten 2018 Kostragruppe 13 Vestfold 
Prioritet     
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år 85 171,9 88 822,1 83 279,3 85 996,4 

Grunnlagsdata (Nivå 3)     
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) 330 710 348 811 25 897 684 3 143 985 
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Kostra-analyse - Barnevern 

 Horten 
2017 

Horten 
2018 

Kostragruppe 
13 

Vestfold 

Prioritet     
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 
*) **) 

8 326 8 880 10 084 9 645 

Produktivitet     
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager 98,5 % 99,5 % 98,7 % 99,7 % 

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 96,0 % 92,0 % 88,0 % 97,0 % 

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244) 20,1 21,4 19,0 20,0 

 
 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

Kostra-analyse - Barnehage 

 Horten 
2017 

Horten 
2018 

Kostragruppe 
13 

Vestfold 

Prioritet     
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter(B) 

14,2 % 14,4 % 15,1 % 14,2 % 

Netto driftsutgifter i prosent 211 styrket tilbud til førskolebarn (b) 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 142 515,0 150 041,0 150 636,0 150 137,0 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager(B) 142 515 150 041 150 638 150 137 

Styrket tilbud til barnehagebarn brutto driftsutgifter andel av 
totale utgifter (prosent) 

0,8 % 0,8 % 1,0 % 0,9 % 

Produktivitet     
Andel årsverk - annen pedagogisk utdanning (annen 
grunnbemanning) 

0,0 % 1,4 % 1,7 % 2,0 % 

Andel årsverk barne- og ungdomsfagarbeider 23,0 % 21,1 % 17,9 % 17,4 % 

Barn i barnehage (antall) 1 284 1 258 105 466 12 066 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, 
kommunale barnehager 

12 814 12 513 12 710 12 677 

Dekningsgrad     
0 år  Innbyggere (antall) 242 204 20 240 2 332 

0-6 år  andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent) 64,8 % 66,7 % 66,8 % 66,2 % 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn 
med barnehageplass(B) 

15,9 % 18,9 % 18,3 % 16,3 % 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn (prosent) 

71,2 % 78,5 % 84,6 % 79,9 % 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 1-5 år 

71,2 %       

Kvalitet     
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent) 44,9 % 46,7 % 40,4 % 45,4 % 

Kommune Leke og oppholdsareal  per barn i barnehage (m2) 5,7 5,8 5,7 6,1 

Privat Leke og oppholdsareal  per barn i barnehage (m2) 4,9 5,0 5,3 5,3 

 

5.5. Øvrige hovedaktiviteter 

Forebyggende arbeid 

De fleste av punktene i oversikten i økonomi- og handlingsplanen er i prosess eller er gjennomført og 
følges opp i handlingsplanen for 2019-2022 

Prosjekt Modellkommune har hatt stor fokus i 2018 med fokus på tidlig identifikasjon og tiltak for 
sårbare grupper. Vi har implementert Koordineringsteam både i skole og barnhage etter samme mal. 
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I denne sammenheng er det også stor fokus på overganger mellom barnehage - barneskole, 
barneskole-ungdomsskole. 

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser er utviklet i samarbeid med foresatte, elever, 
skole/barnehage og tillitsvalgte. Dette tema har stor fokus i Hortenskolen og Hortensbarnehagen. 
Denne er implementert i alle enheter, og  omfatter alt fra forebygging, avdekking og implementering 
av tiltak. 

Revidert §9a i Opplæringsloven er implementert. 

Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden 

Handlingsplan og status -og kvalitetsmelding for Hortenskolen er revidert og vedtatt politisk. 
Beredskapsplan for skolens personale mot vold og trakassering er under utarbeidelse og vil 
behandles politisk før sommeren 2019 

Handlingsplan for Hortensbarnehagen og Barn- og familietjenesten er behandlet administrativt. 

5.6. Status investeringer 
 
Beløp i 1000 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtatt 
ferdigår 

Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap Kommentar Avvik 
i kr 

Granly skole 
inventar 2017 

4 000 3 872 2018 4K-2018 474 346  128 

Lekeapparater 
Nordskogen 
skole 2018 

0 200 2018 4K-2018 0 200  -200 

Oppvekst IT-
investeringer 
2018 

6 000 1 669 2022 4K-2021 1 500 1 669  -169 

Sum 10 000 5 741   1 974 2 215  -241 
 

5.7. Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,69 % 5,02 % 7,71 % 
Årlig sykefravær 2018 2,56 % 4,94 % 7,49 % 

 
Kommunalområdet har et lavere sykefravær i 2018 enn 2017 både totalt og innenfor korttid og 
langttid. Spesielt gjelder dette tjenesteområde Barnehager. Her har vi gjennomført gode 
prosesser og oppfølging i samarbeid med NAV og HR 

5.8. Internkontroll 
Kommunalområdet gjennomfører månedlige samtaler med alle enheter og tjenesteområder ved 
rapportering på økonomi og sykefravær. Ved avvik fra budsjett og målsettinger etableres tiltaksplan. 

Det er gjennomført virksomhetssamtaler i alle enheter med fokus på status og utvikling av tjenesten. 

Rutineportalen er implementert med  felles rutiner for tjenesteområdene. 
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HMS utvalg er etablert på enhetene. 

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Tekst Antall 

Antall meldte avvik jan-des 618 

Avvik ved tilsyn jan-des Barnehagemyndigheten har gitt 7 avvik. De fleste gjelder manglende 
politiattester. 

Antall åpne avvik pr 31. desember 1 

  

Alvorlighetsgrad Antall 

Lite alvorlig 144 

Alvorlig 333 

Meget alvorlig 141 

  

Kommunalområdet har fokus i alle enheter på å skape en aktiv meldekultur. Avvikene er spredt på 
en rekke ulike enheter. Det er enhetene i tjenesteområdene skole og barn- og familietjenesten som 
melder flest avvik. I barnehage er det fremdeles få avvik og meldekultur har vært et tema på 
styrermøte. Avvikene løses i hovedsak på lavest mulig nivå og er tema i HMS-utvalgene. 

  

50% av avvikene på skolene gjelder vold mot ansatte fra elever. Spesielt gjelder dette barneskolene. 

I Barn- og familietjenesten er flest avvik på saksbehandling, men med en reduksjon i forhold til 2017. 
I Barnehage er det flest avvik på fysisk arbeidsmiljø(ansatte) og fysisk miljø(barn). Her er det en 
økning fra året før.  

 5 % av avvikene gjelder informasjonssikkerhet, hovedsakelig i Barn- og familietjenesten. 
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6. Kultur og samfunnsutvikling 

6.1. Tjenesteområdebeskrivelse 
 

 

Organisasjonskart, Kultur og samfunnsutvikling 

 

Administrasjon 

Administrasjonen utfører tverrsektorielle oppgaver. Den har ansvar for Barne- og ungdomsrådet og 
har rollen som barnerepresentant. Overføringer til kirke- og trossamfunn ligger også her.  

Næring 

Næring har ansvar for arbeidet med næringsutvikling og ivaretar også rollen som START koordinator 
for nyetablerere i kommunen.  

Enhet for kommuneutvikling 

Enhet for kommuneutvikling leder og koordinerer overordnet planarbeid og har generelt ansvar for 
kommunens klima- og miljøarbeid samt ivaretakelse av folkehelseloven. Enheten arbeider særlig 
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med by- og samfunnsutvikling, inkludert samferdsel. Enhet for kommuneutvikling skal fungere som 
et kompetansemiljø, er pådriver og samarbeidspartner innen samfunnsplanlegging, folkehelse, klima 
og miljø, internt og eksternt.  

Plan og utbyggingstjenester 

Plan og utbyggingstjenester har fire fagavdelinger; byggesak, regulering, geodata og landbruk. De tre 
førstnevnte har egne selvkosttjenester. Næringslivet er største bruker av kommunens plan- og 
utbygningstjenester. Enheten leverer tjenester til Infoland. Vakttelefon for innbyggerne er åpen tre 
dager i uken og drop-in tilbudet på torsdager.  

Kulturhuset 37 

Kulturhuset 37 består av Cafe Gul, Rådhuskantina Barn og Unge – som inneholder ungdomsklubber 
på Skoppum, i Åsgårdstrand og Horten, lekselesing, Ferieklubben, musikkøvingstilbud, 
Skateboardparken og Ungdommens Kulturmønstring (UKM). Kulturhuset har også tilrettelagte tilbud 
som Torsdagsklubben, Sanggruppa, varmtvannstilbud og Gode Venner, samt formidling – konserter, 
miljøarbeid og andre tiltak. Kulturhuset er for tiden under rehabilitering og forventes ferdig medio 
mars/april 2019. Det jobbes nå med utvikling av prosjekter og tilbud i samsvar med at vi får utvidede 
arealer til disposisjon. 

Horten bibliotek 

Folkebiblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet 
gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Biblioteket skal 
være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. 

I det lokale perspektivet er biblioteket viktig for stedsutvikling og identitet, integrering og 
inkludering. Biblioteket er terskelfritt og en sosial møteplass som gjennom innhold og tilrettelegging 
bidrar til livskvalitet og bedre folkehelse. Ny infrastruktur, teknologisk og kommunikasjonsmessig, 
samt bosettingsmønstre i rask endring, vil øke behovet for fysiske møteplasser hvor mennesker kan 
være sammen og ta del i felles opplevelser. 

Bibliotekene påvirkes av drivkrefter og trender i samfunnet. Gode og brukervennlige 
publiseringsløsninger samt økende digitalisering medfører et stadig voksende informasjonstilfang av 
ulik kvalitet. Dette gir utfordringer både økonomisk og kompetansemessig. Bibliotekene har en 
sentral rolle i en offentlighet som i økende grad preges av digitalisering. Bibliotekenes oppgaver er å 
sikre alle lik tilgang til kvalitetssikret informasjon og aktivt motvirke et digitalt skille i befolkningen. 

Horten kulturskole 

Kulturskolen skal gi et tilbud om opplæring, utfoldelse og opplevelse innen de estetiske 
fagområdene til barn og ungdom i Horten kommune. Kulturskolen legger til rette for å utvikle 
elevenes kunstneriske og skapende evner ut fra det enkelte barns forutsetninger. Målgruppe er barn 
og unge 0 – 19 år bosatt i Horten kommune. Kulturskolen administrerer også dirigentordningen for 
de fem skolekorpsene i kommunen, herunder, ansvar for ansettelser, kompetanseutvikling, 
musikkfaglig støtte gjennom dirigentforum og samhandling med de enkelte styrene i skolekorpsene. 
Ca. 25 % av kulturskolens budsjett går til finansiering av dirigentordningen. Kulturskolen arrangerer 
Midgardkonkurransen – en nasjonal konkurranse for unge utøvere innen klassisk musikk.  
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Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling 

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling består av Bakkenteigen kulturhus, Galleri Ask, Den 
kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Enheten har ansvar for offentlig utsmykking i 
kommunale bygg, samt en rekke arrangementer og møteplasser som støttes av kommunen eller er i 
kommunal regi, herunder Fyrverkerikonserten, TV-aksjonen, Spis for 100 og Torsdagsmagasinet. 
Enheten har en aktiv rolle i utvikling av rådhuskvartalet i Åsgårdstrand og i tildelingen av 
kunstnerboliger. Enheten administrerer vigsler.  

Overføringer til Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn utgjør 22 % av kommunalområdets budsjett. 

6.2.  Måll og resultatstyring 
Følgende mål er vedtatt i 2018: 

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

1.Attraktivitet 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

1.1 Skape, formidle og tilrettelegge for varierte kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   Akseptabelt resultat   
Ikke godkjent 

resultat 
  Status 

1.1.1 Skape attraktive og innbydende 
møteplasser og arrangementer 

  
Kulturkvartalet og 

Biblioteket er 
oppgradert. 

  
Kulturkvartalet og 

Biblioteket er delvis 
oppgradert. 

  
Kulturkvartalet og 
Biblioteket er ikke 

oppgradert 
  

Oppgradering 
av 

Kulturskolens 
lokaler og 

Biblioteket er 
i prosess.  

1.1.2 Brukerundersøkelser   Gjennomført       Ikke gjennomført   
Delvis 

gjennomført 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurderer målet som delvis oppnådd. 

Både Horten bibliotek, Kulturhuset 37, Horten kulturskole og Bakkenteigen kulturhus er møteplasser 
for innbyggerne. De kommunale møteplassene bidrar til kulturelle opplevelser og har også en viktig 
funksjon ved at folk møtes på tvers. 

Arrangementer: 

 Seks utgaver av Torsdagsmagasinet 

 Vigsler 

 Næringsfrokost hver sjette uke 

 Tour of Norway 16. Mai med kulturelle arrangementer 

 Kronprinsparbesøk 5. september 

 Språkkafeer i biblioteket hver uke 

 Ledergrupper for flerkulturelle kvinner (Shared reading) 

 Litteraturuka i Vestfold i november 

 Medarrangør av den najsonale konkurransen Sommerles. 

 Spis for 100 i høstferien 

 Opera for 100 høsten 2018 
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 Midgardkonkurransen 

 Åtte sommerkonserter i Rådhuskvartalet, Åsgårdstrand 

 To gratiskonserter i havna 

 Fem utstillinger i Galleri ASK gjennom sommerhalvåret 

 Navnefest da Midgard historisk senter ble omdøpt til Midgard vikingsenter 

 Åpen Scene for ungdom fire ganger i året 

 Trettisjufestivalen 

I tråd med vedtak om å etablere digital Munch-formidling i det gamle rådhuset i Åsgårdstrand, er det 
utviklet konsept for et digitalt opplevelsesrom. Saken ble behandlet i kommunestyre i september og 
arbeidet med realisering pågår. 

Da enkelte enheter/tjenester er lokalisert andre steder enn ved ordinær drift har ikke 
brukerundersøkelser blitt gjennomført i den grad man vil gjøre ved ordinær drift.   

I 2018 hadde Horten bibliotek 214.591 besøk. Det er en økning på 23% de siste fem år.  

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

1.2 Næringsoffensiv kommune og økt bostedsattraktivitet 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke godkjent 
resultat 

  Status 

1.2.1 God samhandling med 
næringslivet 

  
Positiv utvikling i 

brukerundersøkelsene 
  Samme resultat    Negativ utvikling   

Gjennomført i 
januar 2019; 

Resultat: 3 av 4 
mener at 

kommunen 
samarbeider godt 
med næringslivet 

(uendret fra 2017) 

1.2.2 Attraktive arealer for 
bolig og næringsutvikling 

  Arealdelen fulgt opp       
Arealdelen ikke 

fulgt opp 
  

Arealdelen 
rulleres i 2019 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurder målet å være oppnådd. 

I 2018 er det inngått avtale om opprettelse av et testområde for autonome farkoster der Horten 
kommune er part sammen med Universitetet i Sørøst-Norge, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, 
Kongsberg Maritime, FFI og DNV-GL. Det Grønne gründerhuset som kommunen støtter var klart i juni 
2018. Det er et godt samarbeid med Horten Næringsforum, de største bedriftene, Universitetet i 
Sørøst-Norge, Silicia, Electronic Coast, START i Vestfold, Vestfold Fylkeskommune og de andre 
vestfoldkommunene om næringsutvikling i kommunen og fylket.  

Messen «Made in Horten» ble gjennomført med 40 utstillere i Artilleriverkstedet i oktober i samarbeid 
med Horten Næringsforum. 

Arealplanen legger til rette for attraktive arealer for bolig og næringsutvikling. Den skal rulleres i 2019, 
og arbeidet ble påbegynt i 2018. Realisering av arealene er avhengig av gjennomføring av 
reguleringsarbeid og private initiativer. Mange større reguleringsplaner er behandlet, eller er under 
behandling. Planprogrammet for områdereguleringer i havneområdet er vedtatt og det er utarbeidet 
midlertidig plan for området HS4. Det arbeides med vegløsning til Campus Vestfold i samarbeid med 
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fylkeskommunen, og det arbeides med grensejustering mellom Horten, Re og Holmestrand 
kommuner. 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

1.3 Horten sentrum skal styrkes og videreutvikles 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke godkjent 
resultat 

  Status 

1.3.1 Styrke handel og byliv   
Følge opp tiltakene i 
Handlingsplanen til 

Kommunedelplan for sentrum 
  

Delvis følge opp 
tiltakene 

  
Ikke følge opp 

tiltakene 
  

Tiltakene er fulgt 
opp 

1.3.2 Styrke byens liv og rom 
gjennom kunst og kultur 

  Følge opp tiltakene i 
Kulturplanen   

Delvis følge opp 
tiltakene   

Ikke følge opp 
tiltakene 

  
Tiltakene er fulgt 

opp 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurderer målet som oppnådd. 

 16.mai var det stort arrangement i byen i forbindelse med Tour of Norway 

 Ladebenk er plassert ut på Torget. 

 Horten er en av ti europeiske byer i nettverket Vital Cities som skal fremme fysisk 
aktivitet i byen. Prosjektet hadde siste nettverksmøte i mars og det skal nå jobbes videre 
med handlingsplanen som er utarbeidet der 

 Det arbeides med pilotprosjekt shared space i Storgata, 

 Lystlunden er satsningsområde. 

 Det er i samarbeid med fylkeskommunen utarbeidet et Byregnskap og årshjul for 
arrangementer i Horten for mer målrettet og strategisk bylivspolitikk. 

 Prosjektet «Tettere byer med høyere kvalitet» er ferdigstilt, som et virkemiddel for 
attraktiv byutvikling. 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

1.4 Samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke godkjent 
resultat 

  Status 

1.4.1 Oppfølging av 
samarbeidsavtalen 

  
God samhandling og faste 

møter 
      

Ikke gjennomføre 
faste møter 

  

Det er god 
samhandling og 

samarbeidsmøter 
er gjennomført 

1.4.2 Økt fokus på ”Studentbyen 
Horten” 

  
Tiltakene fulgt opp i henhold 

til fremdriftsplan 
  

Tiltakene delvis 
fulgt opp 

  
Tiltakene ikke fulgt 

opp 
  Tiltak fulgt opp 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurderer målet som oppnådd. 

Horten ble i mai universitetsby. Kommunen har tett samhandling med universitetet og det er 
etablert et samarbeidsforum som gjennomføres 3-4 ganger i året. 

 Det jobbes med vegløsning og det er kommunikasjon rundt utvikling av området med 
grunneierne. 

 Kommunen har produsert en film som markedsføres under tittelen «Universitetsbyen 
Horten». 
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 For å styrke utviklingen av studentbyen Horten er det inngått samarbeidsavtale mellom 
Horten kommune og Vestfold Studentsamfunn. 

Kommunalområdet ønsker å være bidragsyter for å gjøre Horten til en levende studentby. I 
oppstartsuka i august bidro kommunalområdet med noe midler og arbeidsinnsats for å gjennomføre 
rebusløp for nye studenter.   

Kommunen samarbeidet med USN og fylkeskommunen om søknad til konkurransen Smartere 
transport utlyst av samferdselsdepartementet. Søknaden vant dessverre ikke frem. 

Rambøll AS har utarbeidet trafikkanalyse for Campus Vestfold, og på bakgrunn av den har 
administrasjonen fremmet sak til kommunestyret der det foreslås å ta ut den gamle fylkesvegen og 
erstatte den med en adkomstveg. Det er lagt inn i planforslaget til kommuneplanens arealdel som 
skal behandles politisk i 2019. 

Kulturskolen samarbeider med USN ved å ta imot praksisstudenter. 

Mål i økonomiplanen 2018-2021: 

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

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 

resultat 
  Ikke godkjent resultat   Status 

1.5.1 Markedsføre Horten 
som er godt sted å komme 
til, bo og leve. 
Markedsføre Horten som 
”eventkommune”, jf 
Kulturplanen og 
Sentrumsplanen 

  
Lage en 

markedsføringsplan, og 
følge opp denne 

      
Ikke lage en 

markedsføringsplan 
  

Laget en 
markedsføringsplan og 

fulgt opp denne 

1.5.2 Kulturtilbud skal 
være lett tilgjengelige 

  Opprette kulturkalender       
Ikke opprette 

kulturkalender 
  

Opprettet 
Kulturkalender gjennom 

Visit Vestfold 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurderer målet som oppnådd. 

Markedsføringsplan er utarbeidet og fulgt opp. Blant annet har campingvogna vært rundt på festivaler 
og arrangementer gjennom sommerhalvåret. 

Det er inngått avtale med Visit Vestfold om markedsføring av Horten som turistdestinasjon. 
Hovedvirkemidlene er digital markedsføring på web og i sosiale medier, opplæring av personale på 
lokale vertskapsfunksjoner, utgivelse av Vist Horten Infoguide, gjennomføring av presseturer Samt 
informasjonstavler og nappekart ved de viktigste innfartsårene til kommunen. 

Kommunalområdet har deltatt aktivt i #Hortenlove-initiativet og sitter i styret i Hortenlove- 
foreningen. Den digitale markedsføringsportalen hortenlove.no ble lansert i februar. 
Administrasjonen følger opp avtalen med Hortenlove i tråd med politisk vedtak. 

En velkomstpakke til nye innbyggere ble lansert i september. Distribusjon skjer via eiendomsmeglerne 
og på rådhustorget. 



12/19 Kontrollutvalgets uttallelse til Horten kommunes årsregnskap 2018 - 19/00112-1 Kontrollutvalgets uttallelse til Horten kommunes årsregnskap 2018 : Årsmelding 2018

Årsmelding 2018 
 

Side 68 av 140 

Det ble i november og desember kjørt en «handle lokalt» reklamefilmkampanje på Horten kino, og i 
desember kjørte vi reklamefilmen «Bo i Horten» på kinoene i Oslo i forbindelse med 
barnefamilieforestillinger. 

Da Midgard historisk senter byttet navn til Midgard vikingsenter i sommer, bidro kommunalområdet 
blant annet med å engasjere en treskjærer til å lage fire vikinghoder som har fått fast plass i 
rundkjøringen ved senteret. Kunstverket skal bidra til å markedsføre vikingsenteret og synliggjøre for 
passerende bilister at Horten er en spennende kommune å besøke. 

Kommunalområdet har utviklet et gang- og sykkelkart med 5-, 10- og 15.-minutters-byen for å vise 
hvordan handel, opplevelser, rekreasjon og attraksjoner henger sammen. Kartet er utformet etter 
samme visuelle uttrykk som T-banekart og finnes i plakatstørrelse A3 og i postkortstørrelse for 
utdeling. 

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

1. God oppvekst 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

2.1 Barn skal ha varierte kultur og fritidsaktiviteter. Øke barn og unges deltagelse i kommunens kulturtilbud 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   Akseptabelt resultat   Ikke godkjent resultat   Status  

2.1.1 Stimulere til utvikling 
av kulturtilbud 

  
Følge opp alle tiltakene i 

kultur-planen 
  

Delvis følge opp 
tiltakene 

  Ikke følge opp tiltakene   
Delvis fulgt opp 

tiltakene 

2.1.2 Samhandling og 
dialog med interne og 
eksterne aktører 

  
Følge opp alle tiltakene i 

Kultur-planen 
  

Delvis følge opp 
tiltakene 

  Ikke følge opp tiltakene   
Delvis fulgt opp 

tiltakene 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurderer at målet er delvis oppnådd. 

 Kulturkvartalet er under rehabilitering, i den perioden er tjenestene flyttet - 
ungdomsklubben i Horten er flyttet til Knut, Åpen Scene er flyttet til Artilleriverkstedet. 

 Det er utdelt kulturmidler i tråd med retningslinjene der barn og unge er prioritert. 

 Elevantallet på Kulturskolen er gått noe ned. Hovedårsaken antas å være midlertidig 
flytting til Karljohansvern. 

 Midgardkonkurransen er gjennomført, i år også med Midgard 
komposisjonskonkurranse. 

 Kulturskolen har gjennomført kurs i musikkteknologi. 

 Vi ser at mange ungdom benytter seg av Meråpent bibliotek og ungdomskroken. 

 Søknad om deltakelse i Program for folkehelse i regi av Fylkeskommunen er sendt og 
innvilget. Målet er å bedre nøkkelindikatorene i Ungdata. Søknaden inneholdt to 
prosjekter; ett om fritidsaktiviteter og ett om spilling. 

 Det arbeides med oppfølging av veteraner og andre med belastende tjeneste. 

 Søknader om barnefattigdomsmidler er behandlet og midler er tildelt. 

 Arrangementer i forbindelse med Den kulturelle skolesekken har blitt gjennomført på 
skolene 

 Nyordningen Spiremidler ble startet høsten 2018. Midlene går til prosjektet for barn og 
unge. 

 Trettisjufestivalen for barn og unge 
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Mål i økonomiplanen 2018-2021 

2.2 Tilrettelegge for barns bruk av friluftsområder og sikre tilgang på anlegg/ lokaler for organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   Akseptabelt resultat   Ikke godkjent resultat   Status 

2.2.1 Kulturkvartalet og 
øvingsbrakker er etablert 

  
Kulturkvartalet er ferdigstilt 

i januar 2019 
  

Kulturkvartalet er 
ferdigstilt 1. halvår 

2019 
  

Kulturkvartalet er ikke 
ferdigstilt i 2019 

  

Kulturhuset 37 er 
ferdig og overtakelse 
foretatt. Kulturskole 

har egen plan for 
progresjon. 

Øvingsbrakker 
fremdeles i Prestegata 

2.2.2 Flere fritidsklubber er 
etablert 

  Fritidsklubb i Åsgårdstrand   
En fritidsklubb 

opprettet 
  Ingen fritidsklubber   

Fritidsklubb i 
Åsgårdstrand er 

etablert 

2.2.3 Skateparken er 
lokalisert i Lystlunden 

  
Etablert ny skatepark i 

Lystlunden 
  

Sikkerhetsmessig 
oppgradering av 

dagens park i 2016 og 
2017 

  
Ingen endring av 

Skateparken 
  
Den sikkerhetsmessige 

oppgraderingen er 
ferdigstilt. 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurderer at målet er oppnådd. 

 Øvingsbrakker er etablert 

 Kulturkvartalet er prosjektert og i prosess. 

 Det er bestemt at skateparken skal flyttes gjennom flere politiske vedtak.  Prosjektet er 
nå tatt ut av investeringsplan for perioden, men kommunalområdet Teknisk følger opp 
et verbalpunkt i 2018. Arbeidet med å sikre og vedlikeholde eksisterende skatepark er 
snart ferdigstilt. Det har vært råteskader i konstruksjonene. 

 Fritidsklubb i Åsgårdstrand er i drift. 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

2.3 Økt fokus på konsekvenser av utbyggingsprosjekter for barn og unge 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   Akseptabelt resultat   Ikke godkjent resultat   Status 

Medvirkning i forbindelse med 
vedtak som berører barn og 
unge, herunder 
utbyggingsprosjekter 

  
Relevante saker innom 

Barne- og Ungdomsrådet 
  

  

  

Relevante saker ikke 
innom barne- og 

ugd.rådet 
  

Relevante saker 
er innom rådet. 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurderer målet som oppnådd. 

Barnerådet og ungdomsrådet har fått tilført noe mer administrativ bistand. De behandler saker som 
påvirker barn og unge i kommunen, og gir råd til politikerne. 

Det er påbegynt et mandat for barnerepresentanten hvor det legges opp til fast rutine at 
representanten inviteres til oppstartsmøter i alle plansaker. 
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Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

1. Trygghet for innbyggerne 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

3.1 Kommunalområdet skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og for samfunnet- forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet 
vektlegges i tjenesteproduksjonen 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   Akseptabelt resultat   Ikke godkjent resultat   Status 

3.1.1 
Saksbehandlingstid 

  

Kortere enn 
gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid i 
KOSTRA gr 13 

  
Gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid i 
KOSTRA gruppe 13 

  
Lengre enn 

saksbehandlingstid i 
KOSTRA gruppe 13 

  

Kortere 
saksbehandlingstid 
for detaljplaner, samt 
3 ukers vedtak i 
byggesaker 

3.1.2 
Brukerundersøkelser   

Gjennomført       Ikke gjennomført   
Forvaltningsrevisjon i 
2018 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurderer at målet er oppnådd. 

Mange av forvaltningsoppgavene som utføres av Kommunalområdet er nedfelt i tidsfrister i lovverket. 
Det er stor saksmengde og noe redusert kapasitet på byggesak. To stillinger er utlyst, èn av dem besatt 
i 2018. Kontrakt er skrevet med den andre som starter opp i januar. 

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon i 2018. Kommunerevisjonens anbefalinger vil bli fulgt 
opp. 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

3.2 Kommunalområdet skal være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling som samfunn og organisasjon 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   Akseptabelt resultat   Ikke godkjent resultat   Status 

3.2.1 à jour i henhold til 
planstrategien 

  
à jour iht. vedtatt 

planstrategi 
  à jour med rullering   

Mer enn 6 måneder 
forsinket 

  
Mindre forsinkelser 

iht. vedtatt 
planstrategi  

3.2.2 
Samferdselsoppgaver 

  
Tilfredsstillende fremdrift i 

prosjektene   
  

  
Stor forsinkelse   

Tilfredstillende 
fremdrift 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurderer at målet er oppnådd. 

Det er mange store planer som løper parallelt i tråd med planstrategien. Administrasjonen følger 
planstrategien. Områdeplan for Åsgårdstrand har vært oppe til 1. gangs behandling. Det jobbes med 
detaljregulering for ny Intercity strekning og plan for trafikkløsning til Campus Vestfold sammen med 
Fylkeskommunen. Plasseringen av ny stasjon medfører etablering av et nytt knutepunkt for 
kollektivtrafikk, der det skal tilrettelegges for større bolig- og næringsområder. Sykkelbysatsningen 
omhandler bedre fremkommelighet for syklister, samt stimulering til økt bruk av sykkel fremfor bil. 
Det utarbeides årlige prosjektplaner og sykkelregnskap. Kommunedelplan for sykkel skal også rulleres 
i perioden. Det er vedtatt planprogram for Sjøfront Øst- havneområde og jobbes i tråd med dette. 
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Mål i økonomiplanen 2018-2021 

3.3 Forenkling, fornyelse og forbedring gjennom ny teknologi 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   Akseptabelt resultat   Ikke godkjent resultat   Status 

3.3.1 Plan for 
digitalisering av 
tjenesteproduksjonen 
i kommunal-området 

  Plan utarbeidet i 2018 

  

  

  

Plan ikke utarbeidet   
Kommunen jobber 

med en 
digitaliseringsstrategi 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Egen plan er ikke utarbeidet i Kultur og samfunnsutvikling, men kommunen jobber med en 
digitaliseringsstrategi. Det er startet opp arbeid med digitalisering av byggesaksarkivet. Ny 
eiendomsmodul for byggesaksbehandling er tatt i bruk. Modul for ROS-analyser (kartverktøy) er 
anskaffet, noe som vil bidra til at relevant informasjon kan legges fram tidlig i reguleringsprosesser. 

Det jobbes med innovative teknologiske løsninger for at svaksynte bedre kan orientere seg i Horten 
sentrum. 

Kulturskolen har tatt i bruk administrasjonprogrammet Speedadmin. Stadig flere funksjoner i 
programmet tas i bruk. Nye funksjoner tas fortløpende i bruk. 

Skjemaer for utfylling og innsending av forslag og søknader til Frivilligprisen og kulturmidler er 
forenklet. 

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

4.Natur og miljø 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

4.1 Arealutvikling skal være langsiktig og miljøvennlig 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke godkjent 
resultat 

  Status  

4.1.1 Vern av matjord   
Unngå 

omdisponering 
      

Omdisponering 
av større 

landbruksarealer 
  Ikke omdisponert 

4.1.2 Utvikling av arealer 
innenfor definerte tettsteder 

  

Oppnå fortetting 
av grå arealer 

      

Omfattende 
nedbygging av 

regulerte grønne 
arealer i 

tettstedene 

  
Utvikling av arealer 
innenfor tettsteder 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurderer målet som oppnådd. 

Dagens kommuneplan har en langsiktig strategi om å konsentrere eksisterende tettsteder. Vekst 
prioriteres foran vern innenfor byer og tettsteder og vern foran vekst utenfor. I gjeldende 
kommuneplan er ikke inntatt noen nye utbyggingsprosjekter på dyrket mark. Arealplanen skal nå 
rulleres og dette vektlegges. 
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Det arbeides med et verneområde for hummer i Oslofjorden. 

Det er inngått kontrakt om detaljprosjektering av prosjektet Ren Indre havn for å rydde opp i 
forurenset sjøbunn i Indre havn. 

Det er gjennomført analyser av vannkvaliteten i Borrevannet. 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

4.2 Satse på grønn mobilitet 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 

resultat 
  Ikke godkjent resultat   Status  

4.2.1 Flere godt oppmerkede 
gangforbindelser i sentrum i 
henhold til Kommunedelplan for 
sentrum 

  
Noen utvalgte godt 

oppmerkede 
gangforbindelser 

      
Ingen oppmerkede 
gangforbindelser 

  
Pilotprosjekt 

igangsatt 

4.2.2 Gjennomført planlegging og 
merking av gang- og sykkelveier og 
forbindelser 

  

Noe gjennomført 
planlegging og merking av 

gang- og sykkelveier og 
forbindelser 

      

Ikke gjennomført noen 
planlegging og merking av 

gang- og sykkelveier og 
forbindelser 

  
Pilotprosjekt 

igangsatt 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurderer at målet er  delvis oppnådd. 

Det jobbes med oppmerking av enkelte gangforbindelser, sammen med et prosjekt om universell 
utforming. Horten er sykkelby og deltar i «Sykle til jobben aksjonen». Det arbeides med planprogram 
for kommunedelplan for Skoppum med fokus på knutepunktutvikling, grønn mobilitet og bærekraftig 
arealplanlegging. Prosjektet har mottatt Klimasatsmidler. 

Kommunalområdet har utviklet et gang- og sykkelkart med 5-, 10- og 15.-minutters-byen for å vise 
hvordan handel, opplevelser, rekreasjon og attraksjoner henger sammen. Kartet er utformet etter 
samme visuelle uttrykk som T-banekart og finnes i plakatstørrelse A3 og i postkortstørrelse for 
utdeling. 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

4.3 Kommunens egen virksomhet går foran som et godt eksempel, utnytter de virkemidler den rår over og skal være klimanøytral innen 
2020. 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 

resultat 
  Ikke godkjent resultat   Status 

4.3.2 Totalt energibruk for 
kommunale bygg skal i 2016 
være minst 25 % lavere enn i 
2010  

  

25 % lavere energibruk 
for kommunale bygg i 
2018 i forhold til 2010 

  

20 % lavere 
energibruk for 

kommunale bygg i 
2018 i forhold til 

2010 

  
Ingen reduksjon i 2018 i 

forhold til 2010 
  

Det er stort fokus på 
å redusere 
energiforbruket, og 
kommunen ligger 
godt an i forhold til å 
nå målet. 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Kommunalsjefen vurderer målet som oppnådd. 

Horten kommune var tidlig ute med å vedta en klima- og energiplan i 2002. I 2012 ble det vedtatt ny 
klima- og energiplan for perioden 2012-2020. Planen er ambisiøs og det er stor satsing på 
fjernvarme, miljøvennlige energiløsninger og energiøkonomisering. Tiltakene følges opp 
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gjennom  eget handlingsprogram som er politisk vedtatt. Klima- og energiplanen er under rullering, 
som kommunedelplan og skal behandles politisk i 2019. Tilskuddsordningen Grønne midler er 
gjennomført og midler utbetalt. Det er utdelt Miljøfyrtårnsertifikater til to bedrifter. 

6.3.  Status økonomi 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. 
bud. 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

4-Kultur og samfunnsutvikling 64 090 65 011 921 1,4 % 

Sum 64 090 65 011 921 1,4 % 

 
Fakta: 
Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 921 386 i 2018. Dette tilsvarer 
et avvik på 1,4 % i forhold til netto driftsramme for kommunalområdet.  

Vurdering: 
Enhetene i Kommunalområdet har en god økonomistyring og melder alle mindreforbruk. Noen 
vakante stillinger påvirker resultatet positivt. Stillingene er besatt ved årsskiftet. 

Overføring til Kirke og Trossamfunn har et merforbruk på ca 500.000. Dette skyldes økte 
overføringer til Andre trossamfunn. Overføringen beregnes ut fra overføringen/ rammen til Kirken 
delt på kirkens medlemmer. Kirkens medlemstall gikk ned i 2018, det betyr at overføring per 
medlem i kirken har gått opp. Denne økte summen per medlem legges til grunn for overføring til 
andre trossamfunn og ganges med antall medlemmer i disse trossamfunnene. Dette gjør at 
overføring til andre trossamfunn går opp. 

Konklusjon: 
Kommunalområdet har god økonomi styring og et regnskapsmessig mindreforbruk. 

6.4. KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse - Kultur og idrett 

 Horten 
2017 

Horten 
2018 

Kostragruppe 
13 

Vestfold 

Prioritet     
Netto driftsutgifter  til folkebibliotek (F370) AV Kultursektoren 22,6 21,2 12,2 15,9 

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1 600 1 806 2 237 1 852 

Netto driftsutgifter pr. innbyggere 370 bibliotek (b) 362 383 275 294 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-
18 år(B) 

821 993 1 132 764 

Netto driftsutgifter til idrett (F380) AV Kultursektoren (B) (B) 22,3 20,4 8,9 10,1 

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger(B) 182 183 566 383 

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger(B) 56 99 296 249 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per 
innbygger 6-15 år(B) 

1 342 1 514 1 983 1 609 

Produktivitet     
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og 
kulturskoler, per bruker(B) 

27 463 25 900 21 083 16 511 

Dekningsgrad     
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og 
kulturskole, av barn i alderen 6-15 år 

2,1 % 0,7 % 2,8 % 2,2 % 

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  kommunens musikk- og 
kulturskole, av antall barn i al(B) 

6,2 % 7,4 % 12,7 % 11,9 % 
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Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 

 Horten 
2017 

Horten 
2018 

Kostragruppe 
13 

Vestfold 

Prioritet     
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens 
samlede netto driftsutgifter(B) 

0,6 % 0,9 % 31,4 % 5,1 % 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger(B) 46 43 84 63 

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger(B) 249 425 255 183 

Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger(B) 219 241 237 230 

 

Kostra-analyse - Kirke 

 Horten 
2017 

Horten 
2018 

Kostragruppe 
13 

Vestfold 

Prioritet     
Netto driftsutgifter til  funksjon 392  tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn pr. innbygger i kro(B) 

72 81 82 64 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner(B) 416 437 530 593 

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter(B) 0,9 % 1,0 % 1,1 % 1,2 % 

 
Detaljert analyse av tallene fremmes kommunestyret i juni som en del av kommunens årsregnskap 
2018 

Øvrige hovedaktiviteter 

Forebyggende arbeid 

Kommunalområdet jobber i tråd med vedtatte planer. I disse planene ligger det mye forebyggende 
arbeid. Særlig Kulturplanen som har barn og unge og møteplasser som fokusområder. I tillegg til dette 
er det forebyggende arbeid i det strategiske planarbeidet der forebygging og folkehelse er bærende 
elementer. 

Folkehelse i kommunalområdet 

Folkehelse og forebygging skal være førende i all tjenesteproduksjon. Folkehelseperspektivet inngår i 
kommunens systematiske og langsiktige samfunnsplanlegging. Folkehelsekoordinatoren er en del 
av Enhet for kommuneutvikling. 

Det jobbes med innovative teknologiske løsninger for at svaksynte bedre kan orientere seg i Horten 
sentrum. Kulturplanen vektlegger folkehelseperspektivet. 

Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden 

Kommunalområdet jobber etter vedtatt planstrategi. I de tilfeller det er forsinkelse informeres det til 
politisk nivå. Det er mange store planer som løper parallelt i tråd med planstrategien. 
Administrasjonen følger planstrategien. Områdeplan for Åsgårdstrand har vært oppe til 1. gangs 
behandling. Det jobbes med detaljregulering for ny Intercity strekning og plan for trafikkløsning til 
Campus Vestfold sammen med Fylkeskommunen. Plasseringen av ny stasjon medfører etablering av 
et nytt knutepunkt for kollektivtrafikk, der det skal tilrettelegges for større bolig- og næringsområder. 
Sykkelbysatsningen omhandler bedre fremkommelighet for syklister, samt stimulering til økt bruk av 
sykkel fremfor bil. Det utarbeides årlige prosjektplaner og sykkelregnskap. Kommunedelplan for sykkel 



12/19 Kontrollutvalgets uttallelse til Horten kommunes årsregnskap 2018 - 19/00112-1 Kontrollutvalgets uttallelse til Horten kommunes årsregnskap 2018 : Årsmelding 2018

Årsmelding 2018 
 

Side 75 av 140 

skal også rulleres i perioden. Det er vedtatt planprogram for Sjøfront Øst- havneområde og jobbes i 
tråd med dette. 

6.5. Øvrige hovedaktiviteter 
Klima og miljø 

Viktige områder er naturforvalting, vannforurensning i Oslofjorden og Borrevannet, Opprydding av 
miljøgifter i sedimenter. Oppfølging av klima- og energiplanen med tilhørende handlingsprogram. 

Ren Indre havn 

Indre havn er forurenset med miljøgifter i bunnslammet som stammer bl.a. fra tidligere 
verftsvirksomhet, Forsvarets virksomhet og gamle søppelfyllinger. Enhet for kommuneutvikling 
samarbeider med Forsvarsbygg i et prosjekt med opprydding i miljøgifter i sedimentet i Indre havn.  

Vannforurensning i Oslofjorden og Borrevannet 

Med utgangspunkt i Vannforskriften gjennomføres det overvåking av vannkvalitet i Borrevannet og 
Oslofjorden. I tillegg blir det utarbeidet tiltaksplaner for å bedre vannkvaliteten. Enhet for 
kommuneutvikling deltar i prosjektgruppe i Vannområde Horten –Larvik. 

Miljøfyrtårn 

Horten kommune er Miljøfyrtårn-kommune. Kommunen er koordinator for Miljøfyrtårnordningen for 
offentlige og private virksomheter i Horten. Det satses bevisst på klima- og miljøvennlige løsninger i 
all tjenesteproduksjon, noe som konkretiseres gjennom innovative tiltak som biogass, 
kjøreruteoptimalisering (Spider), digitalisering av intern og ekstern kommunikasjon m.v.  

Regulering/ byggesak 

Det er stor aktivitet innenfor plan- og byggesaker.  Det har vært jobbet med store private 
detaljreguleringsplaner og stor aktivitet på byggesak.  

Kunstnerbyen Åsgårdstrand, Plan for Åsgårdstrand 

Kommunalområdet har utarbeidet områdeplan for Åsgårdstrand. Bakgrunnen for planen er blant 
annet beredskap, trafikk og utviklingsmuligheter. Kunstnerbyen Åsgårdstrand har vært en del av 
planarbeidet. Kommunestyret har bedt om at Områdeplanen inkluderer infrastruktur og nye områder, 
dette gjør at planarbeidet har vært noe forsinket og ble vedtatt i slutten av 2018. 

Samhandling med frivillig sektor og kulturbasert næring 

Kommunen har et mangfoldig miljø med innbyggere fra andre land og kulturer. Horten er 
vertskapskommune for Campus Vestfold med alle sine studenter og aktiviteter og Forsvaret med stor 
kulturkapital på Karljohansvern. Horten er deleier av Vestfoldmuseene IKS og Vestfoldfestspillene.  

Det er viktig å skape og opprettholde dialog og samarbeid med alle aktører uansett nivå og tilhørighet. 
Det finnes allerede en rekke treffpunkter, men Horten kommune ønsker en mer systematisk 
tilnærmelse til denne gruppen. Samhandling kan ta ulike former, for eksempel knyttet opp mot 
markedsføring og ulike nettverk som arrangørforum. Samhandling er også en viktig del av 
folkehelsearbeidet, både for offentlige etater, private aktører og frivillige lag og organisasjoner. 
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Midgardkonkurransen 

Midgardkonkurransen er en nasjonal konkurranse innen klassisk musikk for utøvere mellom 8 og 22 
år. Konkurransen har raskt etablert seg som en av landets viktigste arenaer for unge talenter med 
ambisjoner om en profesjonell karriere innen klassisk musikk og er også en viktig sosial og faglig 
møteplass for unge musikere, med mesterklasse, faglige foredrag og uformelle sosiale 
sammenkomster.  

Områdeplan for områder sør og nord for Horten gjestehavn 

Kommunen har planer om byutvikling i havneområdet sør for Horten gjestehavn. Det omfatter en 
fergehavn, tidligere industriområder og en tidligere jernbanestasjon.  

I kommunedelplanen for Horten sentrum (Sentrumsplanen) er det et hovedmål at byen Horten skal 
knytte seg sjøen. Dette skal blant annet gjøres gjennom trinnvis utvikling av sjønære områder, utvikle 
og fortette «grå» områder og gjennom å stimulere til flere boliger i sentrum. I dag har Horten mange 
«grå» områder med fravær av bymessig karakter som ligger som barrierer mellom byen og 
vannet.  Bastø Fosens fergeforbindelse mellom Horten og Moss legger til kai innenfor det aktuelle 
området. På grunn av kapasitetsøkning på forbindelsen, skal et nytt, tredje fergeleie etableres sør for 
dagens fergeleier. Dette krever tilpassing av logistikken for av- og påkjøring og kostnader forbundet 
med omlegging av veiarealet. I henhold til Sentrumsplanen skal «helhetlige planer avklare viktige 
premisser som havne-spørsmål og Oslofjordkryssing, og danne grunnlag for konkretutvikling av 
sjøfront øst». Før investeringene i forbindelse med økt fergeavvikling er det derfor behov for å beslutte 
en fremtidig utviklingsstrategi for området, slik at nye investeringer kan gjøres med et langsiktig 
perspektiv. 

Sentrumsplanen har krav til områderegulering av det aktuelle området. Det er gjennomført et 
forprosjekt med en vurdering av aktuelle utviklingsretninger. Kommunen har igangsatt arbeidet med 
en områderegulering med konsekvensutredning for området.  Arealet nord for Horten gjestehavn 
utgjør ca 12 daa og det er gjennomført en midlertidig plan for dette kommuneplanområde HS4. 
Grunnlaget for å lage en midlertidig plan for dette arealet er for å oppnå god sammenkobling mellom 
havneområdet og sentrumsområdet - hvordan byen møter vannet.  

Tettere byer med høyere kvalitet 

Horten kommune er en av to pilotkommuner som er valgt ut til å teste prosjektet «Tettere byer med 
høyere kvalitet» i Horten bysentrum.  Prosjektet skal utvikle og etablere ulike lekeplasser innenfor 
sentrumskjernen. Lekeplassene vil kunne bidra til å oppfylle krav til leke- og uteoppholdsarealer for 
fortettingsprosjekter i sentrum gjennom utbyggingsavtaler. Hensikten er å tilrettelegge for flere 
boliger og folk i sentrum, og samtidig gjøre byen mer attraktiv.  Uteoppholdsarealene skal være av høy 
kvalitet for å bidra til å nå målsettingen om et levende sentrum med gode møteplasser 
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6.6. Status investeringer 
Beløp i 1000 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtatt 
ferdigår 

Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap Kommentar Avvik 
i kr 

Bakkenteigen- 
utstyr 2018 

150 144 2018 4K-2018 150 144 Gjennomført. 
 

6 

Bystrategi 
Åsgårdstrand 
2018 

1 000 0 2021 4K-2021 100 0 Noe forsinket pga 
forsinkelse i arbeidet med 
Områdeplan i 
Åsgårdstrand. 
Gjennomføres i 2019. 
 

100 

Indre Havn 
sanering 
forurensning 
2017-18 

202 016 9 917 2021 4K-2020 8 000 7 152 I henhold til plan. 
 

848 

Investeringer 
Horten Kirkelig 
fellesråd 2018 

2 370 2 370 2022 4K-2018 2 370 2 370 Gjennomføres og følges 
opp av Kirkelig fellesråd. 
 

0 

Kultur IT 
investeringer 
2017-18 

0 0 0 4K-2018 2 000 0 Under arbeid. 
 

2 000 

Kultur IT 
investeringer 
2018 

1 000 0 2018 4K-2018 1 000 0 Under arbeid. 
 

1 000 

LEVENDE BY 
2015-18 

3 689 1 592 2021 4K-2027 998 703 I henhold til plan. Noen 
tiltak gjennomføres i 
2019. 
 

295 

Mer åpent 
bibliotek 2016-
18 

0 0 0 4K-2018 18 0 Gjennomført. 
 

18 

Shared space 
Storgata 

5 000 0 2019 4K-2019 5 000 0 I henhold til plan. 
 

5 000 

Sikring av 
eksisterende 
skatepark 2016-
17 

800 800 0 4K-2018 0 200 Gjennomført.  
 

-200 

Øvingscontainere 
utstyr 2017 

468 0 0 4K-2018 468 0 Kjøpes inn i 2019. 
 

468 

Sum 217 993 14 823   20 104 10 568  9 536 
 

6.7. Sykefravær 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,85 % 3,05 % 4,90 % 
Årlig sykefravær 2018 1,27 % 2,40 % 3,68 % 

 
Kommunalområdet har lavt sykefravær, både langtid og korttid. Med et samlet sykefravær på 3,68 
%. 

Det er utarbeidet et eget Årshjul i kommunalområdet og dette følges opp i HMS og kvalitetsutvalget. 
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6.8. Internkontroll 
Prioriteringer i kommunalområdet internkontrollarbeid 2018 

Kommunalområdet jobber med å få lagt inn alle nødvendige rutiner i Rutineportalen. 

Kommunalområdet jobber med overordnet Kompetanseplan. 

Se også kommentarer i forbindelse med Sjekklisten. 

Meldte avvik 2018: 

Kommunalområdet behandlet 22 avvik i 2018 hvor ett ikke var ferdigbehandlet ved årets slutt.  

Kommentar til avviksstatus: 

14 avvik er knyttet til HMS, 7 til tjeneseter/kvalitet/saksbehandling og ett til informasjonssikkerhet.  

Det fortsettes å ha fokus på økt meldekultur i forhold til avvik. 
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7. Teknisk 

 

7.1. Tjenesteområdebeskrivelse 
Kommunalområdet har følgende organisasjonskart: 

 

Teknisk administrasjon 

Overordnet ledelse herunder: 

 Ledelse av kommunalområde teknisk 

 Saksbehandling av politiske saker 

 Økonomistyring på overordnet nivå for kommunalområdet 

 Rådgiver for administrasjonssjef og kommunens ledergruppe innen fagsaker – teknikk 

 Eierstyring av interkommunale selskaper av teknisk karakter 

Enhet for prosjekt 

 Planlegging, Gjennomføring, styring og kontroll av alle kommunale bygge og 
anleggsprosjekter 

 Støtte til andre prosjekter i kommunens regi 

 Gjennomføre løpende kontroll, økonomi, framdrift, kvalitet, HMS og seriøsitet i alle 
kommunale bygge og anleggsprosjekter 

Selvkost innen Vann, avløp, Renovasjon og Feiing (VARF) 

 Selvkost er etablert som en egen enhet organisatorisk administrert av Kommunalsjef Teknisk 

 Selvkost dekker områdene:  
o Vann 
o Avløp 
o Slam 
o Renovasjon 
o Feiing 

Enhet for Eiendom 

 Ivareta internkontroll, drift og vedlikehold av all kommunal eiendomsmasse. Kommunens 
bygningsareal er ca 150.000 kvm 
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 Brannsikring i alle kommunale bygg 

 Sikkerhet og drift av alle elektriske anlegg i kommunale bygg 

 Renhold av all kommunal bygningsmasse og leide bygg 

 Forvaltning av all kommunale eiendommer 

 Boligadministrasjon (teknisk) for kommunale boliger. 

Kommunalteknisk drift (KTD) 

 Drift av vei, vann, avløp, renseanlegg og pumpestasjoner 

 Anskaffelser av kjøretøy og anleggsmaskiner/utstyr til hele kommunen. 

 Drift og vedlikehold av alle kommunale maskiner, biler og utstyr 

 Brøyting i form av egen produksjon og administrasjon av innleide tjenester i vinterhalvåret 

 24/7 vaktberedskap for kommunen innen vei, vann og avløp, samt andre 
beredskapssituasjoner 

 Betjening og styring av enhetens beredskapslager 

 Ivaretakelse, drift og vedlikehold av nødstrømsaggregater 

 Parkeringstjeneste 

Kommunalteknisk plan (KTP) 

 Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging på kommunaltekniske 
anlegg innen vei, vann og avløp. 

 Planlegging av kommunens infrastruktur mot ekstremvær 

 Forurensingsmyndighet 

 Vann og avløpsmyndighet 

 Veimyndighet for kommunale veier, herunder ivaretagelse og oppdatering av Norsk 
veidatabase for Horten kommune sine veier, 140 km vei. 

 Rapporteringsansvar mot overordnede myndigheter innen vei, vann og avløp 

Enhet for park og idrett 

 Drift, vedlikehold og skjøtsel av:  
o Horten svømmehall 
o Alle kommunens park og grønt – arealer 
o Alle kommunens idrettshaller og gymsaler 
o Alle kommunens utendørs idrettsanlegg og kommunens lysløyper 
o Alle friluftsområder (inkl. toalettanlegg), nærmiljøanlegg, park-/grøntanlegg, 

utearealer ved kommunale bygg, lekeplasser og kommunens skoger. 

 Tildeling av treningstider i kommunale idrettsanlegg og koordinerer leie og bruk av 
friluftsområder.  

 Samarbeid med Horten idrettsråd, idrettslag, velforeninger, ideelle organisasjoner, 
overordnede myndigheter og andre kommunale enheter. 

 Innsendelse av spillemiddelsøknader. 

 Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging av nyanlegg og 
rehabiliteringer innen park, idrett og friluftsliv. 

 Sikring av kommunale frilufts eiendommer mot ras og fall. 
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7.2. Mål og resultatstyring 

Følgende mål er vedtatt i 2018: 

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

1. Attraktivitet 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

1.1 Bidra til at Horten kommune har et positivt omdømme 

Delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Aksept. 
resultat 

  
Ikke godkjent 

resultat 
  Status  

1.1.1 Ingen arbeidsulykker med sykefravær   0   0   >0   1 

1.1.2 Redusere antall tilfeller hvor ledningsnett bidrar til 
vanninntrenging i boliger   

0 
  

1-20 
  

>20 
  

3 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Horten kommune er avhengig av et positivt omdømme, og det vurderes at ulykker med sykefravær 
er negativt i forhold til dette i tillegg til innvirkningen på den enkelte ansatte. Det arbeides mye med 
HMS for å sikre at ulykker forebygges. Det har i 2018 vært en ulykke med sykefravær innen 
kommunalområdet, og måletning om null arbeidsulykker med sykefravær er dermed ikke oppnådd. 

Et operativt VA – nett er viktig, og negative hendelser rundt dette bidrar til negativitet ifm Horten 
kommune sitt omdømme. Ekstremvær er økende og det bevilges midler for å holde tritt med 
utfordringene. Dette vil påvirke gebyrnivået innen VA over tid. Det er ila. 2018 registrert 3 uønskede 
hendelser i VA-nettet som har gitt vann eller kloakk inntrengning i husstander eller næringsbygg i 
stort omfang. 

 Mål i økonomiplanen 2018-2021 

1.2 Legge til rette for næringsutvikling og økt bosetning 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Aksept. 
resultat 

  
Ikke 

godkjent 
resultat 

  Status 

1.2.1 Øke tilflytting  
  

>100   50-99   <50   18 

1.2.2 Øke antall næringsetableringer på bedrifter over 20 
ansatte   

>2   1-2   0   6 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Offisielle tall fra SSB viser 27 317 innbyggere i Horten kommune ved inngangen til 2018. Ved 
utgangen av 2018 var innbyggertallet 27 335, dvs. en økning på 18 innbyggere. 

Antall virksomheter med over 20 ansatte var i 2017 133. Tallene for 2018 viser 139, dvs. en økning 
på 6 bedrifter.   

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

2. God oppvekst 
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Mål i økonomiplanen 2018-2021 

2.1 Effektiv og trygg eiendomsforvaltning 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Aksept. 
resultat 

  
Ikke godkjent 

resultat 
  Status 

2.1.1 Ivareta inneklima, antall avvik   <2   2-10   >10   0 

2.1.2 Brukerundersøkelse   5   4   <4   
Ikke 

gjennomført  

Kommentar til status pr 31.12.18 

Det er i 2018 ikke funnet avvik ifm. inneklimamålinger. 

Brukerundersøkelser planlegges gjennomført i 2019. 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

2.2 Bidra til et godt og tilrettelagt idretts- og friluftslivstilbud 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Aksept. 
resultat 

  
Ikke 

godkjent 
resultat 

  status 

2.2.1 Antall medlemmer i kommunens idrettslag 
  

>8300   7400-8300    <7400   7817 

2.2.2 Brukerundersøkelse 
  

5   4-4,9   <4   
Ikke 

gjennomført 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Tallene for 2018 viser at antall medlemmer i kommunens idrettslag er 7817 

Brukerundersøkelser planlegges gjennomført i 2019. 

 Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

3. Trygghet for innbyggerne 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

3.1 Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og avløpshåndtering 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Aksept. 
Resultat 

  
Ikke godkjent 

resultat 
  Status 

3.1.1 Forurenset vann, antall tilfeller   0   0   >0   0 

3.1.2 Utslipp av urenset kloakk til sjø via renseanlegg, antall 
tilfeller   

0   1-5   > 5   0 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Det har i 2018 ikke vært tilfeller av forurenset vann i Horten eller utilsiktede utslipp av kloakk til sjø 
fra kommunale renseanlegg. 
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Mål i økonomiplanen 2018-2021 

3.2 Bidra til et god og sikker samferdsel i Horten kommune 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Aksept. 
Resultat 

  
Ikke godkjent 

resultat 
  Status 

3.2.1 Ulykker ifm hull i vei 
  

0   1-2   >2   0 

3.2.2 Ulykker hvor kommunale kjøretøy har skyld 
  

0   1-15   > 15   24 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Det er ila. 2018 ikke registrert saker der hull i vei har medført erstatningsutbetalinger for kommunen. 

Det er registrert totalt 24 ulykker hvor Horten kommune har skyld i hendelsen. Delmål ikke oppnådd. 

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

4. Natur og miljø 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

4.1 Legge til rette bærekraft innen kommunalområdet 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Aksept. 
resultat 

  
Ikke godkjent 

resultat 
  Status 

4.1.1 Kostnader til energi pr kvm    < 90     90-115     > 115   118 

4.1.2 Antall kjøretøy med alternativ drift innen 2019 iht vedtatt 
plan   

>75  
  

35-75  
  

<35 
  

110 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Det har i 2018 vært fortsatt fokus på ENØK og kostnader til energi pr. kvm viser 118, en økning på 15 
kr pr. kvm fra 2017. Økningen skyldes i all hovedsak økt nettleie og strømpriser. Tallet for Horten ligger 
imidlertid godt under gj.sn. for Vestfold (131) og andre sammenlignbare kommuner (122).  

Horten kommune har i 2018 anskaffet nye og brukte biogassbiler. Tallet for 2018 er 110 biler samlet, 
fordelt på hybrid, elektriske biler og biogassbiler. 

 
Mål i økonomiplanen 2018-2021 

4.2 Bidra til sikring av kommunens naturmangfold 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Aksept. 
Resultat 

  
Ikke godkjent 

resultat 
  Status 

4.2.1 Brudd på Naturmangfoldsloven i kommunal regi 
  

0  
  

0  
  

>0 
  

0  

Kommentar til status pr 31.12.18 

Det er i 2018 ikke registrert brudd på Naturmangfoldsloven i kommunal regi. 
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7.3. Status økonomi 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. 
bud. 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

5-Teknisk 98 270 99 467 1 197 1,2 % 

Sum 98 270 99 467 1 197 1,2 % 

 
Fakta: 
Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 1 197 476 i 2018. Dette 
tilsvarer et avvik på 1,2 % i forhold til netto driftsramme for kommunalområdet. 

Vurdering: 
Mindreforbruket skyldes god økonomistyring samt bidrag fra Selvkostområdet. 

Konklusjon: 
Kommunalområde Teknisk har over lang tid hatt gjennomgående og god økonomistyring. Alle 
enheter leverer resultater i tråd med prognoser. Selvkostområdet utgjør en usikkerhet, som for 2018 
har blitt vesentlig redusert. For 2019 er det gjort tiltak for å redusere usikkerheten ytterligere. 

Gjennomgående tiltak for å holde budsjettrammen for 2018: 

 LEAN 

 Effektiv drift 

 Utvikling av kompetanse for ansatte 

 Egenproduksjon 

7.4. KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon 

 Horten 
2017 

Horten 
2018 

Kostragruppe 
13 

Vestfold 

Produktivitet     
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 4 079 4 243 3 639 4 141 

Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 

1 940       

Kvalitet     
Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år(B) 1,4 % 1,3 % 0,7 % 0,6 % 

Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling 
per innbygger 

        

Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling 
per innbygger (kommune) 

310 288     

Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år)(B) 3,7 3,6 5,5 4,2 
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7.5. Øvrige hovedaktiviteter 

Vedlikehold, status etterslep 

Veier 

Stort etterslep på asfaltering, kartlegging viser: 

 Kritisk 5 800 meter 

 Stor 11 300 meter 

 Middels 17 200 meter 

 Liten 5 400 meter 

Idrettsanlegg 

Etterslepet antas å ligge i størrelsesorden 20 millioner. 

Øvrig bygningsmasse 

Økning i areal og energiutgifter. 

Etterslepet på vedlikehold estimeres til 80 millioner. 

Innovasjon i kommunalområdet 

 Miljøhus 

 Massivtre hus 

 Solfangst og sesonglagring 

 Digitalisering av VA-nettet, sensorer og innsamling av data 

 Biogass 

 Fossilfri byggeplass 

Forebyggende arbeid 

 Miljøkartlegging av bygningsmasse basert på sensorer 

 Bygging av boliger for vanskeligstilte 

 Arbeidslivskriminalitet - forebygging 

 HMS-arbeid for egne ansatte og eksterne 

Folkehelse i kommunalområdet 

 HMS-arbeid for egne ansatte og eksterne 

 Godt inneklima i bygningsmassen 

 Satsing på miljø for å redusere menneskelig påvirkning i form av utslipp 

 Bygging av boliger for vanskeligstilte 

 Oppgradering av belysning ved kommunale veier og plasser 

Øvrige hovedaktiviteter 

 Redusere driftsutgifter gjennom effektiv drift for å øke midler til planlagt vedlikehold. 
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7.6. Status investeringer 
 
Beløp i 1000 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtat
t 

ferdigå
r 

Estime
rt 

ferdig 
(kvarta

l) 

Rev. 
bud. 

Regnska
p 

Kommentar Avvik 
i kr 

Aktiv forsyning sykehjem inkl. 
ombygging av lager 

916 746 2018 3K-2018 390 220 Ferdig. 
 

170 

Armatur veilys LED 2017-18 13 000 7 924 2020 4K-2018 5 500 5 453  47 

Avløpsmodell 2017-18 20 40 2020 4K-2020 0 20  -20 

Bakkeåsen omsorgsboliger 7 500 4 424 2019 2K-2020 5 707 2 634 Kunngjøring av 
konkurranse utsettes. 
Pga usikkerhet knyttet 
til når 
detaljreguleringen blir 
ferdig politisk 
behandlet. Dette er lagt 
ut på Mercell til 
entreprenørene. Ny 
vurdering i januar om 
når en skal kunngjøre 
konkurransen. 
 
Utarbeidelse av 
anbudsdokumenter 
med 
funksjonsbeskrivelse er 
antatt ferdig uke 51. 
Kvalitetssikring av disse 
i januar.  
 

3 073 

Barnehage Indre Havneby 
2014-18 

69 000 4 992 2023 4K-2018 32 457 1 166 Politisk vedtak om å 
avslutte prosjektet. 
Forventer å få inn 
faktura for allerede 
bestilte oppdrag, 
prosjektet avsluttes 
deretter. 
 

31 291 

Biblioteket og familiehuset 
ventilasjon 2017 

500 492 0 4K-2018 500 492 Ferdig. 
 

8 

Biblioteket-barneavd og 
toaletter 2018 

1 000 841 2018 4K-2018 1 000 841  159 

Biler, maskiner og utstyr 2018 
(uten VA) 

12 750 2 497 2021 4K-2021 3 750 2 497 Innkjøp iht. plan. 
 

1 253 

Biogassbiler 2017-18 18 860 16 965 2019 2K-2019 15 840 13 705 Innkjøp av biogassbiler 
iht. plan. 
 

2 135 

Boligbygging, fase 1, 2016-18 23 500 17 126 2021 4K-2021 16 004 9 621 Løpende vurderinger av 
boliger på markedet, 
foretas i samarbeid 
med 
Eiendom/Boligkontoret 
 

6 383 

Braarudåsen-jordvarme etabl 
varmesentral 2015 

2 276 1 365 2018 4K-2019 1 152 242 Reklamasjonsfase, 
prosjektet forventes å 
avsluttes i 2019. 
 

910 
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Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtat
t 

ferdigå
r 

Estime
rt 

ferdig 
(kvarta

l) 

Rev. 
bud. 

Regnska
p 

Kommentar Avvik 
i kr 

Brannvern oppgr av planer 
2018 

2 000 361 2021 4K-2021 500 361 Fremdrift iht planen. 
 

139 

Broer over kanalen 4 303 1 267 2018 4K-2019 6 197 465 Prosjektering fortsetter. 
Ideskisser under 
utarbeidelse, disse blir 
sendt inn til HK for 
evaluering og valg av 
type bro. 
 

5 732 

Brostein Åsgårdstrand 2018 500 0 2018 3K-2019 500 0 Gjennomføres sommer 
2019. 
 

500 

Energifyllestasjon og gassdrift 
2017 

9 600 9 678 2018 4K-2018 1 210 1 288 Ferdig. 
 

-78 

Energiøkonomiseringsplan 
2018 

12 000 1 695 2022 4K-2027 3 000 1 695  1 305 

ENØK tiltak komm bygg 301 1 765 2022 4K-2018 -1 034 430  -1 464 

Etablering av ballbinge Lillås 
skole 2017 

350 1 039 2018 2K-2018 1 052 1 039 Ferdig. 
 

13 

Etablering av renholdssoner/ 
maskiner 2016-18 

0 50 0 4K-2018 63 50  13 

Fagerheim skole 
rehab/oppgradering 2017-18 

47 587 1 966 2019 2K-2020 2 922 1 389 Samspillsprosess pågår. 
 

1 533 

Flåtestyring for brøyting 2018 1 000 31 2019 2K-2019 1 000 31 Inngått avtale om kjøp 
av system for 
flåtestyring. Etappevis 
implementering. 
 

969 

Forsterkede boliger 4 523 4 495 2018 3K-2018 537 510 Ferdig. 
 

27 

Friluftsomr/badeplasser oppgr 
2017-18 

0 496 0 4K-2018 500 496 3 brygger ferdig 
oppgradert. 
 

4 

Granly Skole 288 125 286 670 2019 2K-2019 6 746 5 292 Oppfølging av 
reklamasjoner etter 
ferdigstillelse. 
Prosjektet avsluttes 
2019. 
 

1 454 

Granly skole 
trafikksikkerhetstiltak riks/-
fylkesvei 2017 

4 400 4 325 2018 4K-2018 194 119 Ferdig. 
 

75 

Gravemaskin,traktor,tilhenger,
pick-up renseanl DA selvkost 
2017-18 

0 1 395 0 4K-2018 1 395 1 395 Ferdig. 
 

0 

HAC-utsatt skattefordel 2018 44 000 42 892 2018 4K-2018 44 000 42 892 Gjelder utkjøp av HAC-
bygget (Rustadbrygga 1 
AS). Ferdig. 
 

1 108 

Holtan skole- oppgr tak og 
vent.anl. del 2 2016-18 

1 500 172 2019 4K-2019 1 480 153 Prosjektering pågår. 
 

1 327 

Horten Natursenter 2014-17 10 943 10 808 2019 3K-2019 350 215 Avvik fra MHV er rettet 
opp.  
 
Arbeid på 
vanninntakstårnet planl

135 
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agt oppstart 
vår/sommer 2019 
 

Horten svømmehall - Rehab 
dusjer/gard/heis 2016-18 

4 800 3 580 2018 1K-2019 4 382 3 164 Arbeidene i 
damegarderoben er 
ferdig. Herregarderobe
n pågår.Ferdigstilles 
1.kvartal 2019. 
 

1 218 

Idrettshall Lystlunden 98 000 38 823 2020 4K-2020 45 597 38 823 Bygging av ny 
idrettshall pågår, 
ferdigstilles høsten 
2019. 
 

6 774 

Indre havn - ombygging 
vent.anlegg og sd-system 2015 

1 126 593 0 4K-2018 300 299 Pågår iht. plan. 
 

1 

Indre Havneby infrastruktur 50 000 7 429 2020  10 000 5 130 Ventet å signere 
kontrakt på 
anleggsarbeidene 
ultimo januar. 
Konkurranse avholdt og 
tilbud kommet inn. 
Evaluering og 
forhandling januar.  
 

4 870 

Indre Havneby salg av komm 
eiend 2017 

18 162 2022 4K-2020 18 162  -144 

Investering diverse bygg 2018 33 400 7 904 2021 4K-2021 7 900 7 904  -4 

Kildesortering komm bygg 
2016-18 

3 300 3 528 2019 4K-2019 2 220 2 448 Forsinket da Sentrum 
skole, Fagerheim og 
Nordskogen er under 
rehabilitering.  
 

-228 

Kirkebakken nærvarme -
oppgradering 2014 

424 381 0 4K-2018 146 104 Ferdig. 
 

42 

Kjøp av boliger, enslig 
mindreå.flyktninger 

703 679 2018 4K-2018 400 377 Ferdig. 
 

23 

Kjøp av friområder O_F01 2016 205 206 0 2K-2018 205 206  -1 

Kjøp av Ynglingeveien 11A 
2017-18 

0 3 399 0 4K-2018 3 532 3 399  133 

Kjøp og salg 
tomter/stripearealer 2018 

400 -20 2021 4K-2027 100 -20  120 

Kommunale veier 2017-18 1 000 111 2021 4K-2027 400 111 Mindre 
investeringsbehov 
gjennomføres. 
 

289 

Kulturkvartalet rehab alt.1 
2017-18 

52 965 33 644 2021 4K-2019 30 411 27 091 Samspill på rød pågår. 
Oppstart arbeider på 
rød ultimo februar. Gul 
iht plan. 
 

3 320 

Ladestasjoner EL-biler 2015-17 1 822 1 074 2018 2K-2019 1 529 781 Ny p-plass i 
Åsgårdstrand under 
ferdigstillelse. Avventer 
merking av plasser 
grunnet vinter. 
 

748 
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Langgrunn kystledhytta 2017 2 417 2 416 2018 4K-2018 1 015 1 015  0 

Lavvo Granly skole 2018 120 76 0 1K-2019 120 76 Lavvoen er ferdig 
oppsatt.  
 

44 

LED-gymsaler 2016 500 500 0 2K-2018 78 78 Ferdig. 
 

0 

Lekeapparater Nordskogen 
skole 2018 

200 0 2018 4K-2018 200 0  200 

Lekeplasser oppgr 2017 1 400 1 387 0 4K-2018 1 067 1 054 Ferdig. 
 

13 

Lillås skole nytt SFO-bygg 2012-
18 

0 78 0 4K-2018 81 78 Ferdig. 
 

3 

Lysløyper utskifting stolper 
2017-18 

1 500 943 2020 4K-2018 572 515  57 

Lystlunden -oppgradering park 
2014-17 

5 285 5 239 2018 4K-2018 2 673 2 627 Ferdig. 
 

46 

Modulbygg 413 413 2018 4K-2018 24 24 Ferdig. 
 

0 

Munchs hus rehab og utvikling 
2017-18 

800 492 2019 4K-2018 677 370 Fremdrift iht planen. 
 

307 

Møbler og utstyr Helse 
oppgradering 2018 

0 970 2018 1K-2019 0 970  -970 

Nedgraving veilyskabler 2018 3 120 365 2021 4K-2019 630 365 Ferdig. 
 

265 

Nordskogen skole rehab. 2017-
18 

88 680 2 261 2021 4K-2022 2 220 982 Samspill 2019, bygg 
2020. 
 

1 238 

Ny parkering Åsgårdstrand 
2018 

500 497 2018 2K-2019 500 497 Avslutningsfase. 
Oppmerking og skilting 
av p-plass ila. 1. tertial 
2019. 
 

3 

Nye parkeringsautomater 
2016-18 

0 277 0 4K-2018 384 277  107 

Nykirke forprosj. tosidig 
forsyning og sykkelsti 2017-18 

0 252 0 4K-2019 2 000 252 Prosjektering igangsatt. 
 

1 748 

Nytt gulv Borrehallen 2018 1 000 778 2018 4K-2018 1 000 778  222 

Nødstrømsaggregat 
Kirkebakken nærvarme 2018 

200 160 2018 4K-2018 200 160 Ferdig. 
 

40 

Nødstrømsberedskap 
Hortenshallen 2018 

500 500 2018 4K-2018 500 500 Ferdig. 
 

0 

Nødvann selvkost 2015-17 7 986 5 144 2018 4K-2019 5 769 2 927 Innkjøp iht. plan, 
avsluttes 2019. 

2 842 

Ombygging Freia 2018 2 000 238 2019 4K-2019 2 000 238 Trappeheis monteres 
januar 2019. Arbeider i 
2.etasje gjennomføres 
vår/sommer 2019. 

1 762 

Oppgr. av branntiltak etter 
pålegg 2015-18 

12 000 11 597 2021 4K-2019 4 202 3 801 Fremdrift iht planen. 
 
 
 
 

401 

Orerønningen H2 regulering og 
klargjøring 2017 
(slalombakken) 

1 500 997 2021 2K-2019 1 007 504 Reguleringsarbeider 
pågår. 

503 
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Park og idrettsanlegg- diverse 
investeringer 2018 

15 000 3 377 2022 4K-2021 3 750 3 377 Diverse investeringer 
innenfor park og idrett 
iht. plan. 
 

373 

Rehab gulv Hortenshallen og 
Holtanhallen 2018 

2 000 0 2018 4K-2018 2 000 0 Hortenshallen er igang. 
Holtanhallen 
gjennomføres i 2019. 

2 000 

Rehab rådhuskvartalet 
Åsgårdstrand 

2 849 2 490 2021 4K-2018 757 399 Prosjektet er ferdig. 358 

Rehabilitering/oppgradering av 
toalettanlegg 2016-18 

2 000 1 904 2018 4K-2018 1 107 1 011  96 

Renhold- utskifting av 
maskinpark 2018 

840 392 2021 4K-2021 210 392  -182 

Renholdssoner/maskiner 2017-
18 

0 626 0 4K-2018 600 626  -26 

Renovering barnehager 
Åsgårdstrand 2017-18 

9 500 3 303 2018 2K-2018 4 120 3 048 Prosjektet er ferdig. 
 

1 072 

Rådstugata 3 og 5,  kjøp av 
kunstnerboliger 

5 424 4 613 0 4K-2018 5 424 4 613 Prosjektet er ferdig. 
 

811 

Sanering av forurensning 
Excide 2016-18 

200 3 2019 4K-2018 200 3  197 

Selvkost - Overvannsløsning fra 
Holtandalen 2016-18 

20 000 10 296 2020 4K-2020 5 000 5 051 Separere 
overløpskummer. 
Arbeidene fortsetter 
helt til spillvann og 
overvann er separert 
innenfor 
skadeområdet. 
 

-51 

Sentrum skole rehab. 2017-18 31 000 6 947 2019 4K-2019 9 630 5 578 Modulbygg ferdig 
etablert, klart til 
innflytting 03.01.2019. 
 
Entreprenør 
påbegynner 
rehabilitering av 4. 
etasje 02. januar. 
 

4 052 

Sikring av eksisterende 
skatepark 2016-17 

0 0 0 4K-2018 200 0 Gjennomført.  
 

200 

Sikringstiltak komm 
bygg/fjell/gjerder 2015-18 

2 000 571 2020 4K-2020 805 376 Utføres etter løpende 
vurderinger. 
 

429 

Solfangere og sesonglagring 
energi 2018 

1 000 132 2019 4K-2019 1 000 132 Konseptutredning 
fortsetter. 
 

868 

Solskjerming HK bygg 1 213 929 2018 2K-2019 381 97 Solskjerming på 
bygningsmasse etter 
behovsvurderinger. 
 

284 

Sykesignalanlegg 2017 1 071 1 293 2018 4K-2018 529 522 Ferdig. 
 

7 

Sykkelplan 2017-18 0 90 0 4K-2019 500 90  410 

Sykkelplan 2018 4 000 291 2021 4K-2027 1 000 291  709 

Sykkelvei Sjøsiden-Bekkajordet 
2018 

2 100 0 2021 4K-2021 600 0 Utsatt til 2019. 
 

600 
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Teknisk IT investeringer 2017 1 200 740 0 4K-2018 784 325  459 

Trafikksikkerhetstiltak 2015-18 0 110 0 4K-2018 110 110 Ferdig. 
 

0 

Trafikksikkerhetstiltak 2016 1 000 1 000 2018 4K-2018 651 651 Ferdig. 
 

0 

Trafikksikkerhetstiltak 2018 2 000 236 2021 4K-2027 500 236 Pågår. 
 

264 

Transportmidler og utstyr biler 
Helse & Velferd 2018 

3 100 1 802 2018 4K-2018 3 100 1 802 Innkjøp iht. plan. 
 

1 298 

Utebelysning til LED 2017 1 500 1 500 0 4K-2018 481 481 Ferdig. 
 

0 

Utskifting dørlåser sykehjem 
2018 

0 431 2019 4K-2019 0 431 Testfase, ulike 
dørlåssystemer. 
 

-431 

Utstyr gymsaler og idrettshaller 
2015-18 

0 489 0 4K-2018 500 489 Innkjøp iht. plan. 
 

11 

VA-Forprosjekt nytt 
renseanlegg 2018 

4 000 104 2022 4K-2022 1 000 104  896 

VA-Maskiner og annet utstyr 
2018 

8 150 4 624 2022 4K-2021 2 150 4 624 På grunn av økt 
aktivitet innen vann og 
avløp, var det 
nødvendig og 
hensiktsmessig med en 
høyere oppgradering av 
maskinparken enn 
budsjettert. Men det er 
et mindre forbruk totalt 
sett i 2018 forhold til 
alle budsjetterte vann- 
og avløpsprosjekter. 
 

-2 474 

Vann og avløp 2018 120 500 36 539 2022 4K-2021 29 000 36 539 På grunn av nødvendig 
økt aktivitet innen vann 
og avløp medførte 
aktiviteten et 
merforbruk i forhold til 
budsjett. Men det er et 
mindre forbruk totalt 
sett i 2018 forhold til 
alle budsjetterte vann- 
og avløpsprosjekter. Bla 
er det benyttet midler 
til Wistingsvei, Søndre 
Tveiten, Holtandalen 
overløp, HAC-etablering 
av brakkerigg og 
Steinsnesveien-
Foldenveien. 
 

-7 539 

VA-Tosidig forsyning vann til 
Horten 2018 

100 000 649 2020 4K-2021 5 000 649 Under prosjektering. 
 

4 351 

VA-Værstasjoner 2018 1 500 344 2018 2K-2019 1 500 344  1 156 

VA-Åsgårdstrand renseanlegg-
oppgradering 2018 

4 000 603 2019 4K-2019 2 000 603 Diverse oppgradering 
av renseanlegg, 
 

1 397 

Veidatabase ansk og registr 1 746 1 647 0 4K-2018 1 180 1 081 Pågår. 
 

99 
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Veilys Tveiten 2018 1 000 1 003 2018 4K-2018 1 000 1 003  -3 

Åsgården skole 2011/12/13 2 384 2 284 0 4K-2018 1 989 1 889 Avslutningsfase. 
 

100 

Sum 4 280 21
1 

1 751 76
9 

  1 154 82
2 

856 370  298 45
2 

 

7.7. Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,16 % 5,99 % 8,14 % 
Årlig sykefravær 2018 2,64 % 4,39 % 7,03 % 

 
Kommunalområdet har hatt stort fokus på reduksjon av sykefravær. For 2018 er sykefraværet 
redusert med over ett prosentpoeng i fht. tidligere år. Vurderinger av sykefraværet tilsier at det er 
lite av fraværet som kan relateres til arbeidssituasjonen. 

 

 Stort fokus på sykefravær i HMS- og kvalitetsutvalgsmøter. 

 Tett oppfølging av de sykemeldte. 

 Lederne er gitt grundig og god opplæring i sykefraværoppfølging. 

 Godt samarbeid med NAV og HR-avd. vedr sykefraværoppfølging. 

7.8. Internkontroll 

Prioriteringer i kommunalområdet internkontrollarbeid 2018 

HMS- og kvalitetsutvalget viktig fora for status og gjennomgang av innmeldte avvik. 

Hovedaktiviterer internkontroll 

 Byggherreforskriften 

 PSIAM 

 Forskrift for farlig arbeid (HMS) 

 Opplæring ved nytilsetninger, alle ledere samt nøkkelpersonell 

 Økt kompetanse i enhetene relatert til kvalitetssikring for de ulike fagområdene 

 Akrim-kontroll (arbeidslivskriminalitet) - samarbeid med medbyggerne, Fylkesmannen, 
kommune og næringsliv. 

 LEAN gjennomføres i alle avdelinger 

 Eget prosjektledelsesverktøy for oppfølging av prosjekter under utarbeidelse. 

 Innføring av Clean Pilot på renhold vil gi mer effektiv logistikk og bedre kvalitet på 
renholdet 

 Sensorisering av enheter i VA-nettet 

 Lekkasjekontroll 

 Sensorisering av bygg 
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Meldte avvik 2018: 

Kommunalområdet behandlet 58 avvik i 2018 hvor ett avvik ikke var ferdigbehandlet ved årets slutt.  

Kommentar til avviksstatus: 

Kommunalområde Teknisk har økt sin meldekultur gjennom å ha fokus på avvik som en 
forebyggende faktor. Dette medfører at avvikene har økt fra 2017 til 2018, noe som vurderes som 
positivt. Det arbeides videre med å innarbeide god meldekultur. 

  

HMS-avvik vektlegges høyt grunnet høyt skadepotensial i mange av våre arbeidsoperasjoner. 
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8. Horten havnevesen 

8.1. Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Horten havnevesen er organisert som et kommunalområde i Horten kommune. Horten havnevesen 
skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Horten kommune er tillagt etter lov 
av 17.4.2009 nr 19: «Lov om havner og farvann» og andre bestemmelser gitt i medhold av denne 
lov. Horten havnevesen har herunder ansvar for drift av kommunens kaianlegg og 
havneinnretninger. Havnevesenet skal forvalte Horten kommunes havnekapital i samsvar med lov og 
vedtatte retningslinjer og målsettinger. 
Horten havnevesen har i dag en anleggsmasse bestående av ca 300 dekar uteareal, ca 900m kaifront 
og ca 7500 kvm bygningsmasse. Havnevesenet har all infrastruktur tilknyttet riksveisambandet 
Horten – Moss, en 20 tonns portalkran og en 25 tonns mobil havnekran, samt havn og gjestehavn i 
Horten og Åsgårdstrand for fritidsbåter. 

 
Kommunalområdet har følgende organisasjonskart: 

 
  
Totalt er det 11 årsverk i kommunalområdet. 
 
Drift 

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av godshavnen, ferjeterminaler for riksveisambandet 
Horten-Moss, Langgrunn industriområde, småbåthavn og gjestehavner i Åsgårdstrand og Horten. 
Enheten består av 6 årsverk. 

Plan og eiendom 

Ansvarsområdet omfatter alle eiendommer med bebyggelse i Åsgårdstrand, på Langgrunn og i 
Horten havn, og dekker oppgaver som regulering og utvikling av eiendommer, fradeling, utleie, salg 
og kjøp av eiendom. Oppgaven er også å medvirke til at havnevesenets planer er koordinert med 
kommunens overordnede planer, eksempelvis økonomiplan, kommuneplaner, sentrumsplaner, 
byutviklingsplaner, scenarioarbeid etc. 

Økonomi/ regnskap 
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Føring av regnskap, fakturering, budsjettering, rapportering, føring av statistikk, protokollfører i 
havnestyret etc. for Horten havnevesen. 

Sekretær 

Omfatter sortering av inn- og utpost, arkivering, administrere småbåthavn i Åsgårdstrand, 
vinteropplag i gjestehavna/ Horten havn og havneverter, og generelle sekretæroppgaver for 
kontoret. 

8.2. Mål og resultatstyring 

Følgende mål er vedtatt i 2018: 

 Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

1. Attraktivitet  

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

1.1 Horten havnevesen skal utvikle en effektiv trafikkhavn for løst stykkgods 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 
resultat 

  
Ikke godkjent 
resultat 

  Status  

1.1.1Godsomslag i tonn    90-110.000   >70.000     <60.000   81.400 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Godsomslaget for stykkgods i 2018 endte på 130.000 tonn. 

  

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

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

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 
resultat 

  
Ikke godkjent 
resultat 

  Status 

1.2.1 Antall og lengde på avbrudd   Ingen avbrudd   
1 avbrudd a 2 
uker 

  
2 avbrudd a 2 
uker 

  0 avbrudd 

1.2.2 Trafikkutvikling av antall kjøretøy   
>1.860.000 
kjøretøy 

  
>1.750.000 
kjøretøy 

  
<1.750.000 
kjøretøy 

  1.753.000 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Det var ingen avbrudd i 2018, kun planlagte avbrudd på et av fergeleiene av gangen for syklisk 
vedlikehold. 

Antall kjøretøy for 2018 endte på 1.819.609, omtrent på nivå med 2017. 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

1.3 Horten havn skal øke bruken av gjestehavnene gjennom å satse på økt attraksjonskraft og gode opplevelser 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 
resultat 

  
Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status 
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1.3.1 Antall gjestedøgn i gjestehavner 
  
5.500   5.100   <5.000   5.571 

1.3.2 Antall gjestedøgn fra bobiler 
  
1.100   1000   <900   2.159 

1.3.3 Gjeste- og innbyggertilfredshet 
  

Meget godt 
fornøyd 

  Godt fornøyd   
Mindre 
fornøyd 

  
Meget godt 
fornøyd 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Antall gjestedøgn i gjestehavna har hatt en stabil vekst hver år. I sommermånedene er det tilnærmet 
full kapasitetsutnyttelse og vekst framover må ha fokus på skuldersesong. Antall gjestedøgn fra 
bobiler øker, ikke minst i vintermånedene. 

  

 
Mål i økonomiplanen 2018-2021 

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

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 
resultat 

  
Ikke godkjent 
resultat 

  Status 

1.4.1 Utleiegrad 
  
100%   95%   <90%   95% 

1.4.2 Omsetning utleie 
  
>6 mill   5,5 mill   <5,5 mill   Ca 6,2 mill 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Horten havnevesen har en høy utleiegrad på sine eiendommer. Det er noe areal ledig på Langgrunn. 
I tillegg blir det utviklet et nytt areal på Skoppum (innlandshavn) som vil være klart til utleie høsten 
2020. 

 Mål i økonomiplanen 2018-2021 

1.5 Horten havnevesen skal ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 
resultat 

  
Ikke godkjent 
resultat 

  Status 

1.5.1 Sykefravær 
  
<4%   5-8%   >8%   1% 

1.5.2 HMS avvik pr år 
  
<20   20-40   >40   27 

 Kommentar til status pr 31.12.18 

Horten havnevesen har et lavt sykefravær på 1,02% korttid. Ingenting på langtid. Det jobbes generelt 
med arbeidsmiljø, herunder trivsel på arbeidsplassen, sikkerhet på arbeidsplassen og ikke minst god 
informasjon og medvirkning for de ansatte. 

Det er en god kultur for å melde avvik, lukke dem og ikke minst lære av dem. 
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Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

2. God oppvekst 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

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

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 
resultat 

  
Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status 

2.1.1Grøntarealer    
Ferdig utviklet 
ihht 
utomhusplaner 

  

Ferdig i 
Åsgårdstrand, 
under 
utarbeidelse 
Horten 

  
Ikke 
igangsatt i 
Horten 

  

Ferdig i 
Åsgårdstrand, 
under 
utarbeidelse 
Horten 

2.1.2 Aktivitets- og lekeplasser 
  

2 i Horten   1 i Horten   Ingen   1 i Horten 

  

Kommentar til status pr 31.12.18 

Utomhusarealer i Åsgårdstrand gjestehavn er ferdig utviklet. I Horten gjestehavn er de under 
utvikling. For 2018 ble "Fogdens have" renovert med ny leikeplass for de minste. I tillegg ble det 
utviklet ny universell gangvei ned til det laveste bryggenivå. 

  

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

3. Trygghet for innbyggerne 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

3.1 Horten havnevesen skal bidra til næringsutvikling og stabile arbeidsplasser 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 
resultat 

  
Ikke godkjent 
resultat 

  Status 

3.1.1 Direkte arbeidsplasser i trafikkhavna   >90   >60   <50   70 

3.1.2 Direkte arbeidsplasser i fergehavna 
  
>70   >60   <60   70 

  

Kommentar til status pr 31.12.18 

Strategiplanen til Horten havnevesen ble vedtatt i des 2018. Den legger langsiktige og forutsigbare 
rammer for Trafikkhavna og fergevirksomheten. Utviklingen i Trafikkhavna har vært historisk god i 
2018 og det er grunn til å anta at dette kan bidra til å sikre arbeidsplasser og over tid øke antall 
arbeidsplasser. Antall arbeidsplasser innenfor fergevirksomheten har vært stabil. Horten havnevesen 
skal igang i 2019 med å utvikle nytt adm. bygg for Bastø Fosen. Dette bidrar til å sikre at 
arbeidsplassene blir værende i Horten. 

Miljø 
Mål i økonomiplanen 2018-2021 
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3.2 Det skal utvikles tiltak som sikrer gående og syklende i gjestehavnene og fergeleiene 

Indikator/delmål   Ønsket resultat   
Akseptabelt 
resultat 

  
Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status 

3.2.1 Utvidelse av fergelem med eget gangfelt 
  

Ny fergelem på 
begge 
fergeleiene 

  
Ny fergelem på 
søndre 
fergeleie 

  
Ikke 
igangsatt 

  
Ny fergelem på søndre 
fergeleie 

3.2.2 Redningsutstyr i gjestehavnene 

  

 Installert bøyer, 
brannsluknings-
app. og leidere   

 Installert 
livbøyer og 
brannslukning-
app.   

 Ingen tiltak 

  

Installert bøyer, 
brannslukningsapp.  og 
leidere 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Ny fergelem på søndre fergeleie ble ferdigstilt i 2017. Det jobbes med å prosjektere en ny gangbro 
på nordre fergeleie. Denne gangbroen vil bli koblet sammen og synkroniseres med selve 
fergelemmen. Dette medfører en utbredding av fergelemmen og hvor de gående får et nytt og eget 
gangfelt. 

 Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde 

4.Natur og miljø 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

4.1 Horten havnevesen skal være en miljøfyrtårns bedrift 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 
resultat 

  
Ikke godkjent 
resultat 

  Status 

4.1.1 Godkjent miljøfyrtårnsbedrift   Ja   ja   Nei   Ja 

4.1.2 Alle utelys skal byttes til LED 
  
Innen 2019   Innen 2020   

Senere enn 
2021 

  
Mye er byttet i 
fergehavn og 
trafikkhavn 

  

Kommentar til status pr 31.12.18 

Horten havnevesen er en godkjent og sertifisert Miljøfyrtårn bedrift. Alle utelys ifm kjørebanene/ 
oppstillingsfelt og Trafikkhavn er skiftet til LED. Jobben fortsetter i gjestehavnsområdet. 
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8.3. Status økonomi 
 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. 
bud. 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

7-Horten havnevesen -13 652 0 0 0,0 % 

Sum -13 652 0 0 0,0 % 

 
Fakta: 

Horten havnevesen fikk et overskudd på kr 6,85 i 2018 mot et budsjett på kr 3,75. Avviket på kr 3,1 
mill skyldes i hovedsak økte inntekter i Trafikkhavna. 

Vurdering: 
Økte inntekter i Trafikkhavna skyldes en høyere aktivitet og en større tonnasje tatt over kai. 
Godsomslaget (antall tonn over kai) endte på ca 130.000 tonn for 2018, noe som innebærer en 
historisk rekord. 

Inntekter fra fergevirksomheten er på nivå med 2017 og som betyr et mer eller mindre 
likt trafikkvolum over fergekaibruene. 

Øvrige virksomheter i tråd med budsjetter. 

Den totale kostnadsbruken er litt under budsjett. 

Konklusjon: 
Horten havnevesen leverer et godt årsresultat for 2018 på kr 6,75 mill. Totalt ble det omsatt ca kr 40 
mill og som utgjør 2 mill mer enn for 2017. Det er en god kostnadsstyring i virksomheten. 

8.4. Øvrige hovedaktiviteter 

Nye fergelemmer på fergeleiene 

Ny fergelem for det søndre feirgeleie ble innstallert i 2017. Arbeidet med nordre fergeleie har tatt 
mer tid enn antatt. Det var planlagt å bygge ny gangbro, koblet sammen med eksisterende fergelem, 
i 2018. Denne løsningen er langt på vei unik og ny i Norge. Statens vegvesen og Vegdirektoratet har 
brukt mye tid på å godkjenne løsningen. Pr utgangen av 2018 var den fortsatt ikke godkjent og det 
jobbes med detaljer i prosjekteringen. 

Fokus på miljø 

Horten havnevesen er sertifisert gjennom å være en Miljøfyrtårn bedrift. En kran lastebil ble byttett 
ut i slutten av 2017 til ny biogassdrevet lastebil. Utskifting av alle utelys til LED pærer innenfor 
havnas areal er snart i mål. Det gjenstår noe i gjestehavnsområdet i Horten. Anlegg for kildesortert 
avfall er installert i Horten gjestehavn. I Åsgårdstrand er det under prosjektering. 
Septiktømmeanlegg for fritidsbåter er installert i Åsgårdstrand er installert og under prosjektering i 
Horten gjestehavn. 

Fjernvarme installeres i Tollbugata 1 og 2. Fjernvarmen er levert av Skagerak Varme som omdanner 
sjøvann fra fjorden til oppvarming og varmt vann i våre bygg. 

Horten havnevesen er en pådriver for å starte elektrifisering av fergesambandet. 
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Mulighetsanalyse og igangsetting av områdereguleringsplan Gjestehavna – Linden 

Områdereguleringsplanen fra HS1 til HS4 (i sentrumsplanen) vil bli fremlagt til 1. gangsbehandling i 
juni 2019. 2018 har gått med til analyser, medvirkning og planleggingsarbeid. 

Stratigiplan for havna 

Ny strategiplan for Horten havnevesen ble godkjent i desember 2018. Planen legger langsiktige og 
forutsigbare rammer for virksomheten framover. Planen skal rulleres hvert 4. år. 

Økt vedlikehold 

Fra og med 2017 har Horten havnevesen økt vedlikeholdet på anleggsmidlene (verdibevarende 
vedlikehold). Dette arbeidet er videreført i 2018. Tilsammen har Horten havnevesen brukt ca kr 10,2 
mill i vedlikehold for 2018. Dette medfører gradvis en forbedret tilstand for havnas anleggsmidler 
(bygninger og installasjoner), samtidig til at dette sikrer uavbrutt drift av fergeleiene. 

Forskjønning og universell utforming i gjestehavnene 

I 2018 ble det utviklet ny universell gangvei i Horten gjestehavn ned til laveste bryggenivå. Det betyr 
at det nå er utviklet en ny universell gangvei ute ved "Fishland" og som er sammenhengende fram til 
ny universell gangvei ved "Fiskebrygga". 

Det ble i 2018 utviklet en ny "Fogdens have" med blandt annet inneholdene ny lekeplass for de 
yngste. 

Hele HS4 ble midlertidig forskjønnet og åpnet for publikum høsten 2018. 

Kyststi og byutvikling 

Både vedtatt strategiplan for Horten havnevesen og den nye områdereguleringen HS1 til HS4 bidrar 
til å fastsette og forsterke byutviklingen i Sjøfront Øst (mot Oslo fjorden). I planen 
er  kyststien planlagt som en rød tråd gjennom området. 

Hele HS4 området er lyst ut i en konseptkonkurranse. Formålet med konkurransen var å kåre en 
vinner som beste eiendomsutvikler. Kåring av vinner er besluttet både i havnestyret og 
kommunestyret. Vinnerkonseptet innarbeides i områderegulering. 

Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden 

Horten havnevesen oppdaterer sin virksomhetsplan årlig og har nylig vedtatt en ny strategiplan som 
skal rulleres hvert 4. år. 
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8.5. Status investeringer 

 
Beløp i 1000 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtatt 
ferdigår 

Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap Kommentar Avvik 
i kr 

Havna- adm 
bygg Bastø 
Fosen 2018 

3 000 2 371 2019 4K-2019 3 000 2 371  629 

Havna- 
Langgrunn 

10 480 8 874 2019 4K-2018 500 320  180 

Havna- omr reg 
HS1 - HS4 og 
kjørebaner 
2018 

4 000 1 872 2019 1K-2019 2 500 1 872  628 

Havna- 
Oppgradering 
eksisterende 
fergeleier 

51 500 24 813 2019 4K-2019 1 500 1 665  -165 

Havna- 
reetablering 
verksted 2018 

1 600 1 591 2018 4K-2018 1 600 1 591  9 

Havna- rehab 
Rustadbrygga 
2018 

23 000 2 541 2020 4K-2020 3 000 2 541  459 

Havna- 
strømsøyler 
Åsgstrand 
gjestehavn 
2018 

750 616 2018 4K-2018 750 616  134 

Havna- tredje 
fergeleie 2018 

500 151 2018 4K-2018 500 151  349 

Havna- 
utearealer HS4 
2018 (Tollbugt 
1) 

3 500 3 443 2019 4K-2018 2 500 3 443 Opparbeidet midlertidig/ 
temporær park mellom 
lokalene til Horten 
havnevesen  og lokalene til 
Smith stål innenfor HS4 i 
reguleringsplanen som er 
under utarbeidelse.  
 

-943 

HAVNA-
OPPGRADERING 
BYROM I 
HAVNA 2015-18 

17 012 10 546 2021 4K-2020 2 371 2 644 Oppgradering "Fogdens 
have", universelt rampe og 
ferdigstillelse av 
bryggeatrium runt "Fyret" i 
gjestehavna. Prosjektet 
fortsetter i 2019 med flere 
tiltak. 
 

-273 

Havna-
oppgradering 
Tollbugt.1 

8 500 5 925 2019 4K-2019 7 974 5 400  2 574 

Kjøp av 
næringsareal på 
Skoppum 

8 360 8 354 2019 4K-2018 8 360 8 354  6 

Sum 156 202 71 984   34 555 30 968  3 587 
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8.6. Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2018 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 
Horten havnevesen har 0% langtidsfravær og 1,02% kortidsfravær for 2018. 

8.7. Internkontroll 

Prioriteringer i kommunalområdet internkontrollarbeid 2018 

Horten havnevesen gjennomførte sin årlige internkontrollrevisjon i februar 2018. Denne dagen 
samler alle ansatte og hvor man evaluerer og går igjennom HMS arbeidet i virksomheten. Fokus på 
avvik, varslingsrutine, sikker jobb analyse og SHA plan på byggeprosjekter, var årets tema. 

Horten havnevesen har HMS som fast punkt på ukentlige og månedlige driftsmøter med de ansatte. 
Alle avvik blir drøftet og brukes til læring. 

Det er særlig havnearbeiderne som er eksponert for skade og ulykke. Havnevesenet har stor fokus 
på arbeidsrutiner, sikker jobb analyse, førstehjelpskurs, brannøvelser, opplæring på maskiner/ 
utstyr og utskifting av maskiner/ utstyr. 

Meldte avvik 2018: 

Kommunalområdet behandlet 27 avvik i 2018 hvor 1 ikke var ferdigbehandlet ved årets slutt.  

Kommentar til avviksstatus: 

Av totalt 27 meldte avvik er 19 relatert til HMS, 2 er definert som meget alvorlig. Virksomheten 
bruker driftsmøter til å drøfte avvik, særlig alvorlige avvik, for å oppnå en læringseffekt av avvikene/ 
feilene. 
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9. NAV Horten 

9.1. Tjenesteområdebeskrivelse 
 

 

NAV Horten er et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune, og skal yte både statlige og 
kommunale arbeids- og velferdstjenester. Partnerskapet har ansvaret for at tjenestene leveres 
samlet til det beste for innbyggerne i kommunen. 

Kontorets kommunale tjenester leveres i tett samarbeid med statlige tjenester på området og er 
regulert i partnerskapsavtalen mellom Horten kommune og NAV Vestfold. NAV Vestfold og Telemark 
slås sammen fra 1/1-2019 til ny region med navnet NAV Vestfold og Telemark. 

Kommunalområdet har som målsetting å styrke NAV-kontorets strategiske og operative samarbeid 
mellom stat og kommune slik at man kan styrke arbeidet med å få flere i arbeid på tvers av 
kommunale og statlige tjenester og virkemidler. Dette innebærer også økt fokus på, og prioritering 
av, samarbeid mellom ulike kommunalområder for å sikre flere i arbeid. I tillegg til statlige tjenester 
som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, tiltak mv., forvalter NAV Horten kommunens tjenester 
innenfor områdene Lov om sosiale tjenester i NAV, gjeldsrådgivning og tvungen forvaltning. I tillegg 
har NAV Horten ansvaret for bosetting av flyktninger og kvalifisering til arbeidslivet gjennom 
Introduksjonsprogrammet. 

NAV Horten har 95 ansatte fordelt på 6 avdelinger. Andelen kommunalt ansatte er omtrent 50%. 
NAV Horten har cirka 2 300 aktive brukere og et bruttobudsjett på 2,5 milliarder. 
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9.2. Mål og resultatstyring 

Følgende mål er vedtatt i 2018: 

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

1. Attraktivitet  

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

1.1 Flere i arbeid og færre på stønad 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status 

Bidra til å redusere arbeidsledigheten til 3%   3%   3-4%   >4%   3,8% 

Sikre arbeid og aktivitet for alle under 30 år 
  

100%   90-100%   90%   91% 

Andel flyktninger med overgang til arbeid og utdanning 
(inkludert grunnskole) skal være på 70%   

70%   60-70%   60%   91,6% 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Ved utgangen av 2018 var det 505 helt ledige. Dette utgjør 3,8% av arbeidsstyrken mot tilsvarende 
2,3% på nasjonalt nivå. Arbeidsmarkedet vurderes som stabilt godt og bedriftene ansetter. Vi ser at 
antall personer som kommer ut i jobb øker. Det å redusere ledigheten er sammensatt og krever 
innsats på flere områder og nivåer. Kompetansen hos de ledige sett opp i mot behovet er her 
avgjørende. Næringslivet i Horten rekrutterer ofte etter høy- og spesialkompetanse. Det å ha 
arbeidsplasser som møter kompetansen hos de ledige vurderes å være et viktig tiltak. Dette krever 
samarbeid mellom kommune og næringsliv der dette har prioritet. 

De under 30 år er en prioritert målgruppe i NAV. 91% av målgruppen var i arbeidsrettet aktivitet ved 
utgangen av 2018. Aktivitetsplikten som tilbys gjennom Stasjonen kombinert med øvrige statlige og 
kommunale virkemidler bidrar til å sikre dette. Det er også satt på flere veiledere til denne 
målgruppen som sikrer tett og tidlig oppfølging. 

Det var 140 deltagere i introduksjonsprogrammet ved utgangen av 2018. I løpet av 2018 har 48 
personer avsluttet programmet. Av disse gikk 46% til utdanning (videregående skole eller høyere), 
27% til grunnskole, 19% til arbeid og 8% til annet (flyttet, videre oppfølging i NAV mv.) De nasjonale 
kravene til overgang til arbeid og utdanning (eksklusiv grunnskole) er på 55%. Resultatet for 2018 er 
64,58%. Behovet for utdanning for å sikre en varig tilknytning til arbeidslivet er økende. Dette 
innebærer også at flere tar grunnskoleutdanning. Videre ser vi at tiltaket Fly-i-jobb har god effekt. 
Det er dedikerte ressurser med fokus på jobboppfølging med bruk av metoden supported 
employment (SE). Det startet som et prosjekt i 2017 og er fra 2019 gjort om til en fast tjeneste ved 
NAV Horten. i 2018 har de fått 39 brukere i arbeid (mer enn 50%) og 23 brukere i arbeidstrening. 
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Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

2. God oppvekst  

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

2.1 Bidra til å sikre gode boforhold  

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status  

Sikre at brukere med kommunal garanti/depositum har 
akseptable boforhold 

  95%   85-95%   <85%   - 

Forhindre fravikelser og utkastelser for brukere av NAV 
Horten   

<5   5-10   >10   0 

Redusere antall familier som er langtidsmottakere av 
sosialhjelp    

20   20-30   >30   43 

Antall brukere med behov for midlertidig bolig skal være på 
et minimum   

<3   3-5   >5   2 

Kommentar til status pr 31.12.18 

NAV Horten har egen boligkonsulent som jobber på system- og individnivå med å blant annet sikre 
akseptable boforhold. Det har vist seg å være vanskelig å få korrekte data i forhold til å kontrollere 
alle brukere med garanti for depositum (per 31/12-18: 459 personer/12,5 mill.). Dette målet blir 
derfor justert i 2019. Det vi vet er at vi systematisk gjennom boligkonsulenten følger opp alle saker 
hvor vi avdekker uakseptable boforhold. Videre arbeider boligkonsulenten med å avverge tvangssalg 
og fravikelser fra leid bolig. Det har vært til sammen 26 varsel om fravikelser i 2018 (mot cirka 70 i 
2017). Samtlige saker har blitt avverget og andre løsninger funnet. 

Antall familier i målgruppen til Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF) er dessverre 
økende. Ved utgangen av 2018 er det 43 familier med til sammen 119 barn som er 
langtidsmottakere av sosialhjelp. HOLF som prosjekt avsluttes i 2019, og er lagt inn som en fast 
tjeneste ved NAV Horten. HOLF har siden prosjektstart i 2016 arbeidet med 24 familier. Status per 
2018 er at 41% av disse er helt eller delvis i jobb. Etter endt prosjektperiode vil HOLF utvide 
målgruppen da vi ikke lenger har føringer som prosjekt. Videre er dette arbeidet styrket med et 
årsverk til prosjektmedarbeider/familiekoordinator for å drifte tiltaket "Stasjonen for voksne" som 
gir et individuelt tilpasset tiltak med jobbsøkeraktiviteter og norskundervisning i samarbeid med 
Horten voksenopplæring. Foreløpige tall viser at dette tiltaket er nødvendig og har ønsket effekt. 

NAV Horten har ansvar for å tilby midlertidig bolig til de som trenger det. Gjennom 2018 var det 
totalt 27 personer som var i behov for dette tilbudet. Per 31/12-18 var det to personer. Vi ser at vi i 
løpet av cirka to uker klarer å gi et permanent boligtilbud til denne gruppen. Denne tjenesten leveres 
i tett samarbeid med Enhet for rus og psykisk helse.   
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Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

3. Trygghet for innbyggerne  

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

3.1 Sikre rett tjeneste og ytelse til rett tid 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status  

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere skal 
ligge på 2,5% 

  >2,5%   2,5%-3%   >3%   3,8% 

Redusere andel uføretrygdede til 10% av yrkesaktiv 
befolkning   

>10%   10-11%   <11%   13,1% 

Redusere antall mottakere av arbeidsavklaringspenger til 
700 personer   

<600   600-650   >650   644 

Saksbehandlingstid på økonomisk sosialhjelp skal ikke 
overstige 14 dager   

14   14-18   >18   14 

Antall langtidsmottakere skal være på 50 personer 
(rettighetsavklaring)   

>50   60-70   <70   65 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Andelen sosialhjelpsmottakere øker. Fra 2017 til 2018 har vi gått fra 946 mottakere til 1026 
mottakere, noe som tilsvarer en økning på 8,46%. Vi har analysert årsaken til økningen, og det er 
ikke enkeltforhold som forklarer økningen. Den er sammensatt. Det er iverksatt en rekke tiltak 
(Stasjonen, HOLF, Stasjonen for voksne, Fly-i-jobb mv.) som vi ser har effekt, men effekten reduseres 
ved at vi samtidig har en økning i antall mottakere. Det er også en økning nasjonalt. 

Andelen uføre øker totalt sett. Økningen i Horten er mindre enn øvrige kommuner i Vestfold og på 
de under 30 år har vi en nedgang på 1,2%. Her skiller vi oss positivt ut. Arbeidet med å redusere 
andelen på uføretrygd er sammensatt og krever tett og koordinert samarbeid med helsevesen, 
utdanningssektoren og næringslivet over lang tid. 

Andelen på arbeidsavklaringspenger (AAP) synker fra 727 til 644 personer ved utgangen av 2018. 
Nedgangen har vært pågående de siste 4-5 årene. Endringene i regelverket fra 2018 har også hatt en 
effekt, uten at det er mulig å angi dette eksakt. 

NAV Horten har en intern saksbehandlingsfrist på 14 dager på søknader om økonomisk sosialhjelp 
da vi erfarer viktigheten av at disse sakene behandles raskt av hensyn til brukeren sin økonomiske 
situasjon. Vi har holdt denne i 2018 til tross for økning i antall brukere og saker. Antall brukere har 
økt og med det også antall saker (fra cirka 4500 per år til cirka 5200 per år). 

Rettighetsavklaring har som mål å avklare personer som er langtidsmottakere og som av ulike 
grunner ikke har fått en endelig avklaring mot en varig trygd eller jobb. I 2018 ble 10 personer 
avklart. 
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Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

4. Natur og miljø  

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

4.1 NAV Horten skal levere gode digitale løsninger 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

  
Akseptabelt 

resultat 
  

Ikke 
godkjent 
resultat 

  Status  

Levere digitale løsninger som minimerer papirbruk   <2   3-5   >5   3 

Kommentar til status pr 31.12.18 

Mengden post som sendes ut er synkende. I 2018 innførte NAV Horten som første NAV-kontor 
digital sosialhjelpssøknad (Digisos). Fra 2019 er derfor dette målet endret til andelen 
sosialhjelpssøknader som sendes digitalt av totalen. Per februar 2019 er andelen 33% og vi har 
iverksatt tiltak for å øke denne ytterligere. Tilbakemeldingene fra brukerne er også udelt positive.   

9.3. Status økonomi 
Beløp i 1000     
Rammeområde/enhet Regnskap 

2018 
Rev. 
bud. 
2018 

Avvik i kr Avvik i % 

8-NAV Horten 98 639 91 478 -7 161 -7,8 % 

Sum 98 639 91 478 -7 161 -7,8 % 

 
Fakta: 
Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig merforbruk på kr 7,2 mill i 2018. Dette tilsvarer et avvik 
på 7,8% i forhold til netto driftsramme for kommunalområdet. 

Vurdering: 
Merforbruket i 2018 skyldes i hovedsak en økning i antall sosialhjelpsmottakere gjennom 2018. 
Økningen fra 2017 til 2018 er på 8,46%, fra 946 stønadsmottakere i 2017 til 1026 i 2018. Dette 
sammenfaller med nasjonale trender. Det er sammensatte årsaker til økningen, og det er ingen 
enkeltfaktorer som utgjør forklaringen. Det er iverksatt en rekke tiltak (Stasjonen, Helhetlig 
oppfølging av lavinntektsfamilier, Fly-i-jobb mv.) for å bidra til at flere sosialhjelpsmottakere kommer 
i arbeid. Tiltakene har ønsket effekt, men det tar tid å få tilstrekkelig nivå på tiltakene. 

Konklusjon: 
Kommunalområdet jobber aktivt med å analysere de økonomiske utfordringene og iverksette tiltak 
som har tilstrekkelig effekt. Det er en utfordring når ytre forhold som i liten grad lar seg påvirke 
medfører økte utgifter. Arbeidet med analyser vil bli forsterket i 2019 for å kunne utvikle 
eksisterende tiltak og igangsette nye tiltak om nødvendig. 
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9.4. KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse - Sosiale tjenester 

 Horten 
2017 

Horten 
2018 

Kostragruppe 
13 

Vestfold 

Prioritet     
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger(B) 1 1 1 1 

Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. 
innb, 20-66 år(b) 

1 352 1 395 1 421 1 187 

Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 
20-66 år(b) 

632 626 534 421 

Produktivitet     
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker(B) 51 410 52 087 52 060 52 711 

Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker(B) 81   141 134 

Dekningsgrad     
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde(B) 45,8 % 47,8 % 45,3 % 46,0 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 
20-66 år(B) 

5,5 % 6,0 % 4,5 % 5,0 % 

9.5. Øvrige hovedaktiviteter 
 

Forebyggende arbeid 

NAV Horten sitt hovedoppdrag er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet. I tillegg til dette 
er inntektssikring, hjelp til bolig, økonomisk råd og veiledning, gjeldsrådgivning, generell råd og 
veiledning mv. sentrale oppgaver. Vi jobber kun med personer over 18 år, men har en rekke 
grenseflater mot øvrige kommunale og fylkeskommunale enheter. Helsevesenet, spesielt fastleger 
og DPS, er også sentrale samarbeidsaktører for NAV for å kunne bistå våre brukere. Det 
forebyggende arbeidet for et NAV-kontor vil ha som fokus på å komme tidlig inn i overganger fra 
andre tjenester til NAV og omvendt. 

NAV Horten har et systematisk samarbeid med en rekke aktører i det forebyggende arbeid for å sikre 
tidlig samarbeid og koordinerte tjenester overfor brukerne (de vi har hyppigst kontakt med): 

Enhet for rus og psykisk helse og NAV Horten har mange felles brukere som mottar tjenester fra 
begge enheter samtidig. Det er derfor et systematisk og tett samarbeid på leder og veiledernivå for å 
løse felles utfordringer raskt og smidig for den enkelte bruker. Samarbeidet gir oss også nyttig 
opplæring og kompetanseheving på hverandres fag- og ansvarsområder. 

Barneverntjenesten - Ny samarbeidsrutine er iversatt for å sikre gode og sømløse overganger. 

Horten voksenopplæring (HOVO) - NAV Horten samarbeider tett med HOVO for å sikre kvalifisering 
til jobb og utdanning gjennom introduksjonsprogrammet og gjennom Stasjonen for voksne (tiltak for 
målgruppen til HOLF). 

Ungdomsutvalg - Ble etablert i 2015 og er evaluert regelmessig med en klar konklusjon på behovet 
for at det videreføres. Oppfølgingstjenesten, helsesøster, Horten VGS, ungdomskontakten og NAV 
sitter fast i utvalget. Andre blir invitert ved behov, eksempelvis DPS, Familiehuset, 
barneverntjenesten, PPT (fylkeskommunen), miljøtjenesten, fastlege, politi mv.Hensikten er å 
kartlegge nettverk og hjelpeapparatet for å fine gode løsninger i fellesskap. Drøfting i utvalget 
forutsetter samtykke fra bruker. 
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Oppfølgingstjenesten (fylkeskommunen) - Oppfølgingstjenesten (OT) arbeider med de som faller ut 
av videregående opplæring. Det er etablert egen samarbeidsavtale med OT på fylkesnivå, og blant 
annet Stasjonen og vår ungdomsavdelingen samarbeider tett med OT. 

Familiehuset - vi deltar fra alle oppfølgingsavdelinger i kollegaveiledning ved Familiehuset. Det er 
faste representanter fra avdelingene, og deltagelse fra andre ved behov. Kommunalsjef NAV sitter i 
ledergruppen til Familiehuset. 

Boligkonsulenten - samarbeider tett med Enhet for rus og psykisk helse, Helse- og boligservice, 
Teknisk ved Eiendom, namsmannen mv. for å forhindre og redusere boligsosiale utfordringer. 

Markedsjef ved NAV Horten har månedlige møter med Næringssjefen. Dette samarbeidet styrkes og 
er under viderutvikling for å se hvordan samarbeidet med næringslivet kan bidra til å få flere over i 
arbeid. 

Kommunalsjef NAV deltar i kommunedirektørens ledergruppe og bidrar inn på en rekke arenaer og 
områder for å få økt fokus på viktigheten av arbeid og bolig for NAV sine brukere. 

9.6. Status investeringer 
Beløp i 1000 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtatt 
ferdigår 

Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap Kommentar Avvik 
i kr 

Digisos IT-
system NAV 
2017-18 

-25 82 2019 4K-2019 166 82  84 

NAV-
Flyktningemodul 
Visma 2018 

520 199 2021 4K-2021 160 199  -39 

Sum 495 281   326 281  45 
 

9.7. Sykefravær 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 3,60 % 4,27 % 7,87 % 
Årlig sykefravær 2018 2,85 % 5,99 % 8,85 % 

 
Sykefraværet har vært varierende gjennom året. Det er gjennomført kartlegging av fraværet og 
iverksatt tiltak for å redusere fraværet. Dette skjer i tett dialog med IA-rådgiver og HR i stat og 
kommune. 

Oversikt over deltid/heltid: 

9.8. Internkontroll 

Prioriteringer i kommunalområdet internkontrollarbeid 2018 

Kommunalområdet har gode rutiner knyttet til HMS og sikkerhet. Det gjennomføres halvårlige 
undersøkelser knyttet til kompetanse på avvik og avvikshåndtering. Videre er vi med på kommunal 
og statlig medarbeiderundersøkelser. Videre har vi ukentlig opplæring i alarm- og sikkerhetsrutiner i 
tilknytning til vårt veiledningssenter og samtalerom. Kompetanse kartlegges regelmessig og det 
iverksettes tiltak for å sikre opplæring og kompetanseheving. Alle ansatte har også årlig 
medarbeidersamtaler. 
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Gjennom tilsyn i 2018 er det avdekket behov for ytterligere internkontroll og kvalitetssikret 
opplæring for å sikre livlig og forsvarlige tjenester. Dette arbeidet er godt i gang og videreutvikles i 
2019. 

Meldte avvik 2018 

Kommunalområdet behandlet 7 avvik registrert på den kommunale delen i 2018. Alle var 
ferdigbehandlet ved årsslutt. I tillegg er det meldt avvik på den statlige delen, totalt 15 avvik. 

Det er besluttet å innføre kommunens avvikssystem på alle kommunale tjenester i 2019. 

Kommentar til avviksstatus 

Det er hovedsaklig avvik innen vold, trusler og informasjonssikkerhet samt lovanvendelse på 
tjenester kommunalområdet må prioritere og forbedre. Det å trene og regelmessige øve på ulike 
risikosituasjoner bedrer de ansatte sin evne til å håndtere uønskede situasjoner innen vold og 
trusler. Regelmessig opplæring på informasjonssikkerhet og internkontroll som sikrer riktig og 
forsvarlig nivå på tjenestene er under stadig utvikling og forbedring. 
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10. Sentrale kapitler 
 
Denne delen av årsmeldingen redegjør for noen overordnede nøkkeltall som fremkommer gjennom 
KOSTRA samt en gjennomgang av kommunens frie inntekter og langsiktig gjeld. Avslutningsvis 
redegjøres det for satsingsområdene innen investeringsbudsjettet for 2018. 

10.1. KOSTRA hovedtall 
 Horten 2017 Horten 2018 Kostragruppe 13 Vestfold 
Økonomi     
Frie inntekter i kroner per innbygger 51 137 52 713 53 157 52 773 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,5 % 2,8 % 1,9 % 1,3 % 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 94,6 % 97,3 % 89,1 % 77,8 % 

 
Kommunestyret vil som en del av årsregnskapet som fremmes for politisk behandling i juni få en 
detaljert kostra-analyse. Årsmeldingen tar med seg noen grunnleggende indikatorer som vil 
gjennomgås mer detaljert i kostra-analysen. Overordnet kommenteres følgende nøkkeltall i denne 
analysen: 

Frie inntekter i kroner per innbygger: 

Horten kommune har lavere frie inntekter fpr innbygger til tjenesteproduksjon. I 2018 hadde 
kommunen 444 kroner mindre per innbygger i forhold til K13 og Vestfold.  

Netto driftsreslutlat i prosent av brutto driftsinntekter 

På tross av lave inntekter hadde Horten kommune et godt netto driftsreslutat med 2,8%. Nasjonale 
føringer tilsier at dette minimum bør være på 1,7% for å kunne møte framtidige uforutsette 
hendelser i tjenesteproduksjon samt delfinansiere investeringer. Sammenliknet med K13 og Vestfold 
har Horten kommune en positiv utvikling sammenliknet med tidligere år.  

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 

Horten kommune har i flere år investert vesentlige summer i nye skoler, barnehager, sykehjem og 
andre investeringsrelaterte formål som lånefinansieres. Pr 2018 er Horten kommune en av de 
kommunene med høyest gjeld. Sammenliknet med Vestfold ligger vi 19,5%-poeng høyere målt opp 
mot brutto driftsinntekter. Denne utviklingen sammen med reduserte frie inntekter økter presset på 
den vedtatte tjenesteproduksjonen som er i vår kommune.  

10.2. Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 

 Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2018 

Regnskap Regnskap 
i fjor 

Frie disponible inntekter     
Skatt på inntekt og formue  -669 228 -669 228 -672 391 -663 495 
Rammetilskudd -650 672 -650 672 -649 899 -632 020 
Inntektsutjevning -104 049 -104 049 -118 567 -100 399 
Andre generelle statstilskudd -57 364 -57 364 -57 229 -64 324 
Kompensasjonstilskudd -7 203 -7 203 -7 022 -7 830 

Sum Frie disponible inntekter -1 488 516 -1 488 516 -1 505 108 -1 468 068 
 

Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning: 
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I 2018 ble det budsjettert en økt skatteinngang på 1,2% prosent i forhold til 2017. Landet budsjetterte 
med en vekst på 1,2 prosent og utgjør grunnlaget for kommunens budsjetterte inntektsutjevning. Pr 
utgangen av fjoråret hadde Horten kommune en faktisk skattevekst på 1,2% som er i henhold til 
vedtatt budsjett. Landet fikk en samlet vekst på 3,8%. Pr utgangen av 2018 viste tallene at Horten 
kommune har 80,2% av landsgjennomsnittet. Dette innbærer en redusert skatteinngang 
sammenliknet med landsgjennomsnittet på 1,7%. 

Lave skatteinntekter gir reduserte frie inntekter til Horten kommune 

Landets kommuner har ansvaret med å tilby innbyggerne nasjonale velferdstjenester som er 
avgjørende for innbyggernes livskvalitet og som ligger i kostnadsnøkkelen. Dette omfatter bl.a. 
barnehagetjenester, skolefritidsordning, grunnskoleundervisning, voksenopplæring, pleie- og 
omsorgstjenester, helsetjenester og tjenester for å gi innbyggere sosial trygghet. 

Kommunene finansieres i hovedsak gjennom frie inntekter som består av skatteinntekter og 
rammetilskudd. De frie inntektene utgjør ¾ av kommunesektorens inntekter. Av dette utgjør 
skatteinntektene om lag 40 %-poeng. 

Horten kommune har en skatteinngang på 80,2%. Noe av avviket blir kompensert gjennom 
inntektsutjevning, men på tross av dette viser beregninger at Horten kommune i 2018 hadde ca 70 
millioner kroner mindre å benytte til driftsrelaterte formål. Dette må dermed søkes effektivisert for å 
kunne tilby tilsvarende tjenesteproduksjon som landets øvrige kommuner.  

Rammetilskudd 

Rammetilskuddet fremkommer gjennom et innbyggertilskudd som i utgangspunktet er likt for alle 
landets kommuner. Dette blir imidlertid korrigert noe gjennom utgiftsutjevning (hvor teoretisk dyr 
en kommune er å drifte), særskilte saker til fordeling, veksttilskudd og overgangsordninger). Horten 
kommune fikk 650,6 millioner kroner i 2018 i rammetilskudd og var 0,7 mill. over vedtatt budsjett.  

Andre generelle statstilskudd 

I denne posten fremkommer hvor mye Horten kommune mottok i integreringstilskudd for 2018 og 
utgjorde 57,2 millioner kroner og var i henhold til vedtatt budsjett.  

Kompensasjonstilskudd 

Horten kommune mottar rentekompensasjon for tidligere utbygginger innen skole, sykehjem og 
kirkebygg som er en ordning i regi av Husbanken. For 2018 utgjorde dette en inntekt på 7 millioner 
kroner for Horten kommune og var i henhold til budsjett.  
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10.3. Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i 1000 

 Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2018 

Regnskap Avvik i kr 

Finansinntekter/-utgifter     
Renteinntekter og utbytte -11 390 -11 390 -12 867 1 477 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 48 846 48 846 44 731 4 115 
Avdrag på lån 57 663 57 663 65 397 -7 734 

Sum Finansinntekter/-utgifter 95 119 95 119 97 262 -2 143 
 

Renteinntekter: 

Horten kommune mottok kr 12,8 millioner kroner i renteinntekter og utbytte i 2018.  

Langsiktig gjeld 

Horten kommune hadde pr 31.12.2018 følgende låneportefølje: 

Langsiktig gjeld 

Tall i mill. kr. 
2014 2015 2016 2017 2018 

Lån , egne tiltak ekskl. selvkost 896,9 1 042,8 1 140,9 1 265,9 1 302,2 

Lån til vann- og 
avløpssektoren 

245,0 264,3 287,6 308,8 343,7 

Horten havnevesen 85,9 100,9 87,1 120,7 122,9 

Formidlingslån 221,0 213,4 221,6 251,6 287,3 

Sum langsiktig gjeld 1 448,5 1 621,5 1 737,2 1 881,3 2 056,2 

Ved utgangen av 2018 har Horten kommune 2 056,2 mill. kroner i samlet langsiktig gjeld. Dette 
fordeles seg mellom lån til egne tiltak som påvirker kommunens tjenetseproduksjon. I tillegg er det 
lån til vann- og avløp, Horten havnevesen eller formidlingslån. Disse kategoriene finansieres enten av 
innbyggerne gjennom kommunale avgifter eller av Horten havnevesen som er et eget særregnskap i 
den kommunale driften.  

Kommunens kostnader til å betjene den økte gjelden øker proposjonalt med økt lånegjeld. Pr 
utgangen av 2018 ble det betalt ca 110 millioner kroner i avdrag og rentekostnader. Dette var i 
henhold til vedtat budsjett, men kommunens handlingsrom innen driftsrelaterte formål reduseres 
etterhvert som låneopptaket øker tilsvarende.  

Risikoprofil på kommunens låneportefølje 
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Pr utgangen av 2018 har Horten kommune 67,0% i fastrente og resten i flytende rente. Dette er innen 
kommunens finansreglement som gir administrasjonssjefen mulighet til å ha lån i henholdsvis fast – 
eller flytende rente opp til 80% av samlet låneportefølje.  

Horten kommune har i løpet av 2018 økt sin fastrenteandel fra 52,8% til 67,0%. Administrasjonssjefen 
vurderer at dette bidrar til økt forutsigbarhet i tjenesteproduksjonen ved at kommunen ikke vil være 
så sensitiv i forhold til en ev renteoppgang i årene som kommer.   

10.4. Investeringer  
Horten kommune gjennomførte 130 investeringsprosjekter i 2018. Brutto investeringsutgifter var 
totalt på kr. 335 mill. Fordeling pr. tjenesteområde var som følger: 

Oppvekst 

Tjenesteområdet Oppvekst hadde i 2018 en andel på 6 % av kommunens samlede brutto 
investeringsutgifter. 

De vesentligste investeringene var: 

 Sentrum skole, med en brutto investeringskostnad på kr 5,6 mill. 

 Granly skole, med en brutto investeringskostnad på kr 5,3 mill. Restarbeider etter at ny 
skole stod ferdig sommer 2017. 

 Renovering barnehager Åsgårdstrand, med en brutto investeringskostnad på kr 
3,0 mill. 

Helse og velferd 

Tjenesteområdet Helse og velferd hadde i 2018 en andel på 7 % av kommunens samlede brutto 
investeringsutgifter. 

De vesentligste investeringene var: 

 Kommunale boliger, kr 9,6 mill. 

 Kjøp av Ynglingeveien 11A, kr 3,4 mill. 

 Bakkeåsen omsorgsboliger, kr 2,6 mill. 

 Møbler og utstyr Helse oppgradering, kr 2,6 mill. 

 Transportmidler og utstyr biler Helse og Velferd, kr 1,8 mill. 

Horten Havnevesen 

Tjenesteområdet Horten Havnevesen hadde i 2018 en andel på 9 % av kommunens samlede brutto 
investeringsutgifter. 

De vesentligste investeringene var: 

 Kjøp av næringsareal på Skoppum, kr 8,4 mill. 

 Oppgradering Tollbugt.1, kr 5,4 mill 

 Utearealer HS4 (Tollbugt.1), kr 3,4 mill. 

 Oppgradering byrom i Havna, kr 2,6 mill. 

 Rehabilitering Rustadbrygga, kr 2,5 mill. 

Teknisk 
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Tjenesteområdet Teknisk hadde i 2018 en andel på 63 % av kommunens samlede brutto 
investeringsutgifter. 

- Vann, avløp og renovasjon 

Av total andel Teknisk på 63% utgjør vann, avløp og renovasjon 17%. Investeringene finansieres 
med kommunale gebyrer. 

De vesentligste investeringene var: 

 Steinsnesveien-Foldenveien, kr 7,9 mill. 

 Søndre Tveiten, kr 7,0 mill. 

 Wistingsvei, kr 5,6 mill. 

 Overvannsløsning fra Holtandalen, kr 5,1 mill. 

 Maskiner og annet utstyr, kr 4,6 mill. 

- Øvrige prosjekter: 

 HAC-utsatt skattefordel, kr 42,3 mill 

 Idrettshall Lystlunden, kr 38,9 mill. 

 Biogassbiler, kr 13,7 mill. 

 Bygningsmessige oppgraderinger, kr 7,9 mill. 

 Skifte armatur veilys til LED, kr 5,5 mill. 

 Infrastruktur Indre havneby, kr 5,1 mill 

 Kjøp av Rådstugata 3 og 5, kr 4,6 mill. 

 Oppgradering av branntiltak etter pålegg, kr 3,8 mill 

 Park og idrettsanlegg- diverse investeringer, kr 3,4 mill 

Kultur og samfunnsutvikling 

Tjenesteområdet Kultur og samfunnsutvikling hadde i 2018 en andel på 12 % av kommunens 
samlede brutto investeringsutgifter. 

De vesentligste investeringene var: 

 Kulturkvartalet, kr 27,1 mill. 

 Indre Havn sanering forurensning, kr 7,2 mill. 

 Overføring til Horten kirkelig fellesråd, kr 2,4 mill. 

 Biblioteket-barneavdeling og toaletter, kr 0,8 mill. 

Administrasjon 

Tjenesteområdet Administrasjon hadde i 2018 en andel på  2 % av kommunens samlede brutto 
investeringsutgifter. 

De vesentligste investeringene var: 

 IT infrastruktur, kr 6,2 mill 

 Horten 2.0 FFF, kr 0,2 mill. 
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11. Menneskelige ressurser 
 
Horten kommunes personalpolitikk skal være helsefremmende, og bygge på følgende 
helsefremmende grunnelementer: - Positivt menneskesyn - Medvirkning - Bemyndigelse - Utvikling - 
Ansvarlighet - Livsfaseperspektiv Horten kommune ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsplass, 
med gode ledere og ansatte som yter gode tjenester til innbyggerne. 

Personalsammensetting 

 

 

Utvikling ansatte og årsverk 

  Januar 2016 Januar 2017 Januar 2018 Januar 2019 

Årsverk  1883 1882 1882 1808 

Tabell: årsverksutvikling 

Alle tall er hentet fra lønnssystemet. Tallene er omtrentlige, da de vil variere fra dag til dag, og ut fra 
hvilke spørringer det er mulig å kombinere i lønnssystemet. Tallene kan variere noe fra PAI-statistikk 
(som fremkommer i KOSTRA), fordi det er forskjellige måter å rapportere ansatte som jobber i 100 % 
stilling. Av regnskapstekniske årsaker lønnes noen i flere deltidsstillinger.  

Heltid- og deltid i Horten kommune. Kvinner og menn. 
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En stor andel av deltidsarbeidende har redusert arbeidstid etter eget ønske, både ved at det er søkt 
om permisjon i henhold til Arbeidsmiljøloven, og for å ha mulighet til å ta enkeltvakter når det passer 
den enkelte. Det er i stor grad tilrettelagt for de som ønsker færrest mulig helgevakter, som har den 
konsekvens at det skapes mange små stillinger for å fylle bemanningsbehovet. Mange av disse 
småstillingene dekkes av studenter.  
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Alle tall må regnes som veiledende. Antallet varierer fra dag til dag.  

Det har vært en god utvikling ved at det har vært en reduksjon i ansatte i mindre stillingsbrøker, mens 
stillinger ovr 50 % viser en økning.  

Turnover 
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Likestilling, mangfold og lønn 

Mangfold 

Horten kommune har ansatte fra mange forskjellige land.  

Horten kommune har følgende tekst i alle utlysningstekster etter en avtale med IMDI (integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet). 

”Vi ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en 
balansert kjønns- og alderssammensetning.  Personer med minoritetsbakgrunn og personer med 
nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.” 

Det forekommer også at det skrives en oppfordring i enkelte utlysninger om at det underrepresenterte 
kjønn oppfordres til å søke. 

Vi har ikke registrering av opprinnelsesland i vårt lønnssystem, og kan derfor ikke si noe om prosentvis 
sammensetting, lønnsnivå med mer. Det er tatt med et punkt i ansettelsesreglementet om at dersom 
det er søkere med ”fremmedklingende” navn som er kvalifisert, skal minst en innkalles til intervju. 
Rekrutteringsportalen vår gir muligheter for å markere for at man tilhører en særskilt gruppe, slik at 
de kan komme med i betraktning ved ansettelser. Kommunen deltar i Kvalifiseringsprogrammet 
gjennom NAV. Voksenopplæringen i Horten kommune bidrar med språkundervisning der det er 
nødvendig. Horten kommune tar hvert år imot mange personer som trenger erfaring og 
arbeidsutprøving. 

Lønn 

Lønn reguleres i Hovedtariffavtalen som er fremforhandlet mellom KS og partene i arbeidslivet. 

Under har vi sett på noen av de stillingene som omfatter flest ansatte: Tall pr 311218. 
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Kapittel 3 i Hovedtariffavtalen gjelder ledere 

Kapittel 4 i Hovedtariffavtalen gjelder de fleste ansatte 

Kapittel 5 i Hovedtariffavtalen gjelder for det med høyere akademisk utdanning og rådgiverstillinger. 

Kjønnsforskjeller kan komme av at ansatte er forskjellig innplassert i hovedtariffavtalen etter 
ansiennitet. 

Seniorpolitikk 
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Seniortiltak ivaretas ved individuelle tiltak etter samtaler mellom leder og ansatt. Seniorsamtale er 
tatt med som del av årlig medarbeidersamtale for ansatte over 55 år. Det fokuseres på hva 
arbeidsgiver og arbeidstaker kan bidra med for at den ansatte skal kunne fortsette i stillingen så lenge 
som mulig. 

Lærere over hhv 55 og 60 år har rett til å få omfordelt inntil 5,8 / 12,5 prosent av 
undervisningsoppgavene sine til andre arbeidsoppgaver i henhold til Hovedtariffavtalen.  

KLP bistår kommunen i samtaler med ansatte som nærmer seg pensjonsalder. Det avholdes årlig en 
samling for ansatte over 60 år med informasjon fra KLP og NAV. 

Medarbeidertilfredshet 

Fra 2017 har Horten kommune gått over til å bruke medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, som er 
utarbeidet av Kommuneforlaget i samarbeid med professor Linda Lai på BI. Denne undersøkelsen gir 
muligheter for å sammenligne Horten kommune med andre kommuner i landet. Undersøkelsen ble 
gjennomført for første gang i april 2017. Da var svarprosenten 71. I 2018 var svarprosenten økt til 74%. 
Tabellen under viser resultatene for Horten kommune sammenlignet med landets kommuner. Horten 
kommune ligger litt over gjennomsnittet for landets kommuner på alle 10 faktorene. 

  

NÆRVÆR 

Utviklingen av sykefravær har vist en positiv tendens i flere år. Det er gjort mye godt arbeid med god 
oppfølging av ansatte, og med økt fokus på de som er tilstede. 

2009 11,30 % 
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2010 11,10 % 

2011 9,90 % 

2012 10,00 % 

2013 9,40 % 

2014 9,20 % 

2015 8,90 % 

2016 8,30 % 

2017 8,80 % 

2018 8,02 % 

  

 

Tabell, Sykefraværsutvikling Horten kommune 
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Kilde: NAV. Tall for 3. kvartal 2018 ser rare ut fordi det er gjort endring i beregningsmåten, og 
feriedager ikke er med i beregningsgrunnlaget. 

Legemeldt fravær i 2018 viser at Horten kommunes endringer i måten sykefravær følges opp gir gode 
resultater. Ledere får tidligere bistand fra HR og NAV for å hjelpe ansatte tilbake til jobb så raskt som 
mulig. 

Horten kommunes legemeldte fravær er  lavest i Vestfold i 2018. 

Lederopplæring 

Lederopplæring er et viktig satsingsområde. Det er laget en plan for lederopplæringen. Planen er 
tredelt. 

 Opplæring av nye ledere. 

 Lederforum,” sånn gjør vi det i Horten”. 3 timers møte hver mnd. 

 Inspirasjonsformiddag 1-2 ganger pr år. 

Lærlinger 

Horten kommune vil ha behov for et økt antall fagarbeidere i årene som kommer. Den vedtatte 
opptrappingsplanen er fulgt i 2018 og vi har pr 31.12.18 27 lærlinger. Dvs 1 pr 1000 innbyggere. I 
tillegg til dette brukes stipendmidler fra fylkesmannen til å utdanne ansatte assistenter til 
fagarbeidere. 
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12. Internkontroll 
 
Kommunelovens formålsparagraf (§1): ”Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et 
funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av 
de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og 
med sikte på en bærekraftig utvikling.1 Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning 
som bygger på en høy etisk standard.2” Lovdata.  

Betryggende kontroll  

Kommunelovens § 23.2: 

”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, 
og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med 
lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll”. Det er i 
tillegg en rekke bestemmelser i kommuneloven og særlover som kan knyttes opp mot internkontroll. 

Kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 
følges. Dette blir forsterket i eget kapittel i ny kommunelov som vil tre i kraft. 

Internkontroll blir ofte definert som prosesser, systemer og rutiner som utformes og gjennomføres av de 
som har overordnet ansvar for god ledelse, styring og kontroll. 

Ledelse og styring i Horten kommune  

Kommunens ledere skal gi retning og skape resultater innenfor de rammer som er gitt. Ledere har også 
ansvaret for å etablere og følge opp rutiner og system. Dette vil sikre god virksomhetsstyring, 
internkontroll og faglig forsvarlige tjenester til innbyggere og brukere av tjenestene. I dette arbeidet 
inngår ansvaret for å utvikle en kultur som fremmer gode arbeidsprosesser, læring, forbedring og 
utvikling. 

Oppbygging av ledelses- og styringssystemet – forenklet oversikt 

Plan og styringssystemet skal tilrettelegge for god ledelse, styring og prioritering i alle ledd. Planmodell: 
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Internkontrollen i Horten kommune har som mål å sikre: 

 Målrettet og effektiv drift 

 Etterlevelse av lover og regler 

 Pålitelig rapportering 

 Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak 

Systemet består av 3 moduler som inkluderer: 

 Rutineportalen - Styrende dokumenter og rutiner 

 Avvikssystemet (KF Avvik) 

 Rapporteringsmodul (Måloppnåelse virksomhetsplan, Økonomi, HR og internkontroll) 

Sektorovergripende risikoanalyse for internkontroll rulleres jevnlig, og gir grunnlaget for tiltak og 
forbedringer. 
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Viktige områder med krav om internkontroll 

 

Etiske verdier og samfunnsansvarAlle medarbeidere i Horten kommune skal være kjent med 
kommunens system og aktuell tilgjengelig dokumentasjon. Internkontrollsystemet i Horten kommune er 
digitalisert og synliggjort på kommunens intranettside. 

Målet i Horten kommune er å ha en høy etisk standard og en etisk forsvarlig forvaltning av menneskelige 
og materielle verdier. De etiske retningslinjene for kommunen skal kjennetegnes av tillit og bygge på en 
høy etisk standard. 

Både ledere og folkevalgte i Horten kommune har ansvar for at våre etiske retningslinjer følges opp, 
tilpasses og er kjent i eget ansvarsområde.  Etikk er lagt inn i læringsplattformen KS-læring for 
nyansatte, i medarbeidersamtalen og i mandater for møter. Dette for å sikre systematisk arbeid og 
refleksjon over etiske problemstillinger. Kommunedirektørens ledermøte har etiske dilemmaer jevnlig 
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oppe til diskusjon som et bidrag i arbeidet for gode beslutninger og god praksis. Lederforum hvor alle 
kommunalsjefer og enhetsledere deltar, har hatt etikk og antikorrupsjon spesielt på dagsorden i 2017, 
og arbeidet er viderført. I 2018 har det i tillegg vært fokus på kommunens ledelsesplattform og 
personvern (digitale trusler). Varslingssystemet er evaluert og godkjent politisk og administrativt. 
Lederforum har presentert de nye retningslinjene. Arbeidstilsynet holdt foredrag om hva varsling er, 
hvordan vi mottar og håndterer og hvordan vi ivaretar varsler og den omvarslede i tråd med lovverk. 

Kommunikasjon – Åpen, Nær og Synlig 

Kommunens kommunikasjonsstrategi er utarbeidet for å skape en økt bevissthet på hvordan Horten 
kommune skal kommunisere. Hovedpunktene i strategien handler om kommunen som dialogbygger. Vi 
vektlegger forenkling av kommunikasjonen mellom Horten kommune og lokalsamfunnet. Kommunen 
som identitetsskaper innebærer å øke attraktiviteten og skape stolthet og tilhørighet. 

God kommunikasjon, klart språk og samhandling er viktig mht brukermedvirkning og kvalitet på 
tjenestene. Kommunen har en felles møtestruktur som vektlegger ansattes medvirkning og refleksjon 
over egen praksis i det daglige arbeidet. Bevissthet på egen aktivitet på sosiale medier vektlegges og det 
er utarbeidet retningslinjer for dette. Det er en løpende oppdatering av Horten kommunes hjemmeside. 
Det ble i 2018 igangsatt et arbeid for å oppgradere intranettet. 

Kompetanse 

Kommunen har utarbeidet en overordnet opplæringsplan som rulleres og er førende for all 
opplæringsvirksomhet. Hvert kommunalområde skal vektlegge kunnskapsbasert praksis og systematisk 
oppfølging mht opplæring av medarbeidere. Nyansatte opplæringen er viktig for at nye ledere og 
medarbeidere får en god start som ansatt i Horten kommune. KS- læring (e-læringsplattform) er tatt i 
bruk og iverksatt. Det er også laget e-læringsprogram for kommunens saks-/arkivsystem. 
Opplæringsprogrammet for ledere skal revideres og digitaliseres i 2019. 

Innovasjon og utvikling 

Økonomi -og handlingsplanen danner grunnlaget for innbyggernes behov for tjenester. Innovasjon er 
viktig for å klare å løse kommunens oppgaver innenfor de rammer som er satt. Kommunalområdene 
iverksatte og viderefører prosjekter i 2019. LEAN-prosesser er gjennomført i 2018 på utvalgte prosesser 
og kritiske områder. 

Folkehelse - helsefremmende og forebyggende arbeid 

All planlegging i kommunen skal ha fokus på folkehelse og bla. resultatene i folkehelseprofilen benyttes i 
kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid, både sektorovergripende og i 
kommunalområdene. Folkehelsekoordinator og kommuneoverlegen har en sentral rolle i arbeidet. 

Miljø 

Miljøvernrådgiver er tilsatt for styrket innsats på klima og miljø. Natur og miljø er valgt ut som et 
fokusområde for den langsiktige utviklingen i Hortenssamfunnet (kommuneplanens samfunnsdel): 

 miljøledelse og miljøforvaltning 

 spesiell satsing energiøkonomiserende tiltak 

 innføring av kildesortering av kommunale bygg 

 miljøvennlig transport. 

 miljøvennlige materialer i byggeprosjekter 

 bærekraftig arealplanlegging 
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 solfangere 

Viktige prioriteringer i året som gikk 

 etiske retningslinjer 

 ajourhold av styringsdokumentasjon 

 varslingssystemet (digitalisering) og LEAN- prosess for forsvarlig håndtering av varsling og 
ytringsfrihet 

 miljøledelse og miljøforvaltning 

 ny versjon og endringer i kommunens saks-/arkivsystem og HR Web 

 bruk av e-læringsverktøy og opplæring (KS læring) 

 informasjonssikkerhet og ny personvernforordning 

 samfunnssikkerhet og beredskap- revidering av planer  

Månedsrapporteringen - internkontroll  

Kommunedirektøren har hatt virksomhetssamtale med hver kommunalsjef med utgangspunkt i året 
som gikk, med fokus på forbedringsområder for 2019. Ny rapporteringsmodul for internkontroll i plan-
og rapporteringssystemet Framsikt, er utviklet og skal implementeres i 2019. 

Utvikling avvik i kommunalområdene 2013-2018: 

 

Avvik 2018: 
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Horten kommune skal til enhver tid legge til rette for tydelig ledelse og gode systemer for å unngå svikt i 
tjenestene og brudd på krav og rutiner. Når svikt skjer, har kommunen et system for å fange opp 
hendelser slik at vi reduserer risiko og har evne til forbedring og læring. Kommunen har også system for 
varsling og klager på vedtak. Kommunalområdene kommenterer egen status og tiltak i meldingen. 5 
avvik er registrert på eksterne tilsyn i 2018 (Havna, NAV og Oppvekst).  

Alle kommunalsjefer legger frem status for 2018 og presenterer egne forbedringstiltak for 2019 på 
kommunedirektørens ledermøte. Kommunedirektøren vektlegger åpenhet og god meldekultur i hele 
organisasjonen, for måloppnåelse, læring og forbedring. Avvikstendensene blir systematisk fulgt opp på 
ulikt nivå gjennom håndtering, rapportering og dialog. Håndteringsprosesser og tilbud om opplæring vil 
være et fokusområde i 2019. 

Avsluttende kommentarer  

Kommunalområdene melder at de er i rute mht internkontroll og årshjulets aktiviteter for 2018.  

Kommunen har forbedret rapporteringssystemet i det nye plan- og rapporteringsverktøyet «Framsikt». 
Systemet skal gi en forbedret oversikt og egenkontroll for lederne. Kommunedirektør vektlegger å 
fortløpende redusere risiko med tiltak. Nye hendelser og avvik krever at Horten kommune til enhver tid 
har god kontroll, og sørger for gjennomgående vurderinger og kontinuerlig forbedring.  
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13.2. Skjema 1B 
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13.3. Økonomisk hovedoversikt, driftsregnskapet 
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13.4. Regnskapsskjema 2A - finansiering 
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13.5. Regnskapsskjema 2B - kostnader pr prosjekt 
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13.6. Hovedoversikter, investeringsregnskapet 
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13.7. Balansen 
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Noteopplysninger er tilleggsinformasjon til Horten kommune sitt årsregnskap. Dokumentet 
kommenterer årsregnskapet slik at leseren får en bedre forståelse av de ulike delene av 
regnskapet 
 
 
  

 

  

Noter 2018 
Horten kommune 
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1. Regnskapsprinsipper  
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.  

Regnskapsprinsipper 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller 
investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler, bare i balanseregnskapet, gjøres ikke. Alle 
utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i 
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i 
investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoria post. I den grad enkelte 
utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for 
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er 
omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår 
i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med 
mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er 
verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling 
innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS nr. 4 
Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom 
vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets 
kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover 
standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 

Klassifisering av gjeld 
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån 
jfr. kl §50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.  Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag 
på lån inngår i langsiktig gjeld. 

Vurderingsregler 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle 
omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store 
årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i 
bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.  

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. 
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens 
pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt 
over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig 
fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.  

Selvkostberegninger 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger 
beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i rundskriv H-
314, 2015. For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme 
retningslinjer. 
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Mva-plikt og mva-kompensasjon 
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige 
virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen 
gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.  
 

2. Endring arbeidskapital   

Anskaffelse og anvendelse av midler 
 Regnskap 

2018  
 Reg.  budsjett   Oppr. budsjett   Regnskap 

2017  

Anskaffelse av midler         

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 2 081 457 733  2 041 871 000    1 965 536 000   2 027 257 415  

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)      67 088 652     109 631 000       150 617 000        60 922 344  

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner    351 445 762     356 283 000       420 797 000     308 876 890  

Sum anskaffelse av midler 2 499 992 147  2 507 785 000    2 536 950 000   2 397 056 649  

          

Anvendelse av midler         

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)   1 934 588 402  1 920 516 000    1 834 160 000   1 896 880 811  

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)    334 714 115      414 805 000       518 108 000     289 755 143  

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner    212 284 043      179 486 000       165 361 000     191 050 889  

Sum anvendelse av midler 2 481 586 559  2 514 807 000    2 517 629 000   2 377 686 842  

Anskaffelse - anvendelse av midler      18 405 588  -7 022 000         19 321 000        19 369 806  

Endring i ubrukte lånemidler -3 251 611                           -    
                           

-    -40 588 068  

          

Endring i arbeidskapital      15 153 977  -7 022 000         19 321 000  -21 218 261  

 
Kommuneregnskapet skal vise all anskaffelse og anvendelse av midler, jfr kl § 48 nr 2.  

Det betyr at regnskapet er et arbeidskapitalregnskap, og det omfatter således disse transaksjonstypene: utgifter 
(drifts- og investeringsposter inkl. interne poster), utbetalingsposter (avdrag på lån og utlån, forskuttering, kjøp av 
aksjer og andeler), inntekter (drifts- og investeringsposter inkl. interne poster) og innbetalingsposter (bruk av lån og 
mottatte avdrag på utlån, tilbakebetaling på forskuttering, salg av aksjer og andeler).  

Arbeidskapitalen defineres som sum omløpsmidler med fradrag av kortsiktig gjeld. Endringen i arbeidskapitalen i 
balansen skal stemme med årets anskaffelse av midler redusert med årets anvendelse av midler.  
 

OMLØPSMIDLER 2018 2017 

Endring betalingsmidler -10 347 361  33 328 058  

Endring kortsiktige fordringer 42 144 449  -49 980 212  

Endring premieavvik 13 649 794  -25 197 303  

Endring omløpsmidler (A) 45 446 882  -41 849 457  

KORTSIKTIG GJELD    

Endring kortsiktig gjeld (B) -30 292 905  20 631 195  

Endring arbeidskapital (A-B) 15 153 977  -21 218 261  
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3. Årsverk  

 2018 2017 

Antall årsverk 1 839  1 796 

Antall kvinner 1 415  1 383 

% andel kvinner 77% 77% 

Antall menn 424  413 

% andel menn 23 % 23 % 

 

4. Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører   

Administrasjonssjef 2018 2017 

Lønn, feriepenger, etc. til administrasjonssjef 1 653 505  1 596 290 

Arbeidsgivers andel pensjon  217 472  212 011 

Ordfører     

Lønn, feriepenger, etc. til ordfører 1 084 929  1 055 951 

Arbeidsgivers andel pensjon 185 548  180 500 

Det er ikke inngått etterlønnsavtale med administrasjonssjefen. 
 

5. Revisjonshonorar  

Tekst 2018 2017 

Honorar til Vestfold kommunerevisjon 1 995 000  1 995 000 

Honorar til Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS) 270 000 328 000 

 

6. Pensjoner  

Horten kommune har sine pensjoner i SPK og KLP.  Pensjoner i SPK gjelder pedagogisk personell, mens resten av de 
ansatte er i KLP. Ansatte i Horten Havnevesen er meldt inn i KLP som egen kunde fra 2017.  
 
Horten kommune har valgt å ha amortisering av premieavvik over flere år, og vi har nå følgende antall år som 
amortiseringsperiode: 

9 år med amortisering over 15 år - gjelder premieavvik fram til 2010 
3 år med amortisering over 10 år – gjelder premieavvik for årene 2011 - 2013 
3 år med amortisering over 7 år -  gjelder premieavvik fra 2014 
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Horten kommunes nøkkeltall 2018 er som følger: 

Type kostnad KLP KLP Havna SPK TOTALT 

Netto pensjonskostnad 103 889 068          854 062         24 512 529     129 255 659  

Sum amortisert premieavvik   17 768 783  -12 262              342 872       18 099 393  

Administrasjonskostnad   7 943 226            58 688              701 959          8 703 873  

Samlet kostnad 129 601 077          900 488         25 557 360     156 058 925  

Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm. 144 631 878       1 102 295         22 724 003     168 458 176  

Årets premieavvik       32 799 584          189 545  -2 490 485       30 498 644  

AGA av premieavvik 4 624 741            26 726  -351 159          4 300 308  

Sum premieavvik        37 424 325          216 271         -2 841 644       34 798 952  

Akkumulert premie-avvik inklusiv aga     113 574 945          132 325        -  1 493 118     112 214 152  

ESTIMAT 31.12         

Brutto påløpt forpliktelse 2 297 362 005     18 427 081       360 309 854   2 676 098 940  

AGA av netto pensjonsforpliktelse 27 763 882          427 996         15 329 749       43 521 627  

Sum pensjonsforpliktelse 2 325 125 887     18 855 077      375 639 603   2 719 620 567  

Pensjonsmidler 2 100 455 037     15 391 649      251 588 230  2 367 434 916  

Bruk av premiefond 30 159 207             74 976    30 234 183  

Estimatavvik forpliktelse         

Faktisk forpliktelse 2 181 998 421     17 284 608       326 100 356   2 525 383 385  

Estimert forpliktelse -2 243 109 782  -15 279 176     -331 745 685  -2 590 134 643  

Estimatavvik forpliktelse IB 01.01 -61 111 361       2 005 432          -5 645 329  -64 751 258  

 

Estimatavvik pensjonsmidler  KLP  KLP Havna SPK TOTALT 

Faktiske pensjonsmidler -1 952 291 869  -14 059 631  -219 869 216  -2 186 220 716  

Estimerte pensjonsmidler 1 910 144 646       1 171 889      234 833 655  2 146 150 190  

Estimatavvik pensjonsmidler IB 01.01 -42 147 223  -12 887 742         14 964 439  -40 070 526  

 

Kolonnene KLP og SPK viser samlet sum for alle risikofellesskap Horten kommune har i pensjonsselskapet. 

Økonomiske forutsetninger 2018   Sats KLP Sats SPK 

Diskonteringsrente      4,00% 4,00% 

Forventet lønnsvekst      2,97% 2,97% 

Forventet G-regulering     2,97% 2,97% 

Forventet pensjonsregulering   2,20% 2,20% 

Forventet avkastning      4,50% 4,50% 

 
Premieavviket på 34,7 mill. kr inkludert arbeidsgiveravgift innebærer at kommunens driftsutgifter er redusert 
tilsvarende i forhold til betalt premie. Amortisering av tidligere års premieavvik er kostnadsført med kr 21,1 mill. kr, 
slik at netto har premieavvik og amortisering av premieavvik bidratt til en økning av netto driftsresultat med 13,6 mill. 
kr. 
 

Horten kommune har i 2018 betalt egenkapitalinnskudd til KLP med 6 mill kr.  
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7. Selvkost  

7.1. Plansaksbehandling    

Tjeneste 3011 Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 993 000 976 616 420 880 

Direkte kostnader 1 738 000 1 739 185 993 124 

Indirekte kostnader 247 665 247 665 241 625 

        

Sum kostnader 1 985 665 1 986 850 1 234 749 

Sum kostnader 50% dekning 992 833 993 425 617 375 

Kostnader minus 50% dekning 992 832 993 425 617 375 

Sum inntekter minus kostnader -992 665 -1 010 234 -813 869 

Selvkostandel 50% 49,2% 34,1% 

        

Disponering til/fra bundet selvkostfond 0 -16 809 -196 495 

 

7.2. Bygge-, delings- og seksjonssaker  

Tjeneste 3021 
Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 4 099 000 3 494 355           5 833 697  

Direkte kostnader 4 088 000 3 592 656           4 466 597  

Indirekte kostnader 465 947 465 947              454 583  

        

Sum kostnader 4 553 947 4 058 603           5 101 180  

Sum kostnader 90% dekning 4 098 552  3 652 743           4 591 062  

Kostnader minus 90% dekning 455 395 405 860              510 118  

Sum inntekter minus kostnader -454 947 -564 248              732 517  

Selvkostandel 90% 86,1% 114,4% 

        

Disponering til/fra bundet selvkostfond 0 -158 388 1 242 635 

 

7.3. Kart og oppmåling   

Tjeneste 3031 Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 1 658 000  1 707 061           1 523 990  

Direkte kostnader 2 146 000  2 306 336           2 171 584  

Indirekte kostnader 222 479  222 479              217 053  

        

Sum kostnader 2 368 479 2 528 815 2 388 637 

Sum kostnader 70% dekning 1 657 935 1 770 170 1 672 046 

Kostnader minus 70% dekning 710 544 758 644 716 591 

Sum inntekter minus kostnader -710 479 -821 754 -864 647 

Selvkostandel 70% 68% 64% 

        

Disponering til/fra bundet selvkostfond  0 -63 109 -148 056 

Det har i løpet av året vært behov for å omdisponere personale innenfor de forskjellige selvkost tjenestene. 
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7.4. Vann, avløp og renovasjon  
Selvkostområde vann Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 28 785 000 29 179 769 26 151 903 

Direkte kostnader 24 216 000 24 395 340 22 990 770 

Indirekte kostnader 645 366 681 871 658 273 

Netto kapitalkostnader 4 078 634 5 045 303 3 997 281 

Overskudd/underskudd -155 000 -942 745 -1 494 421 

Selvkostandel 99% 97% 95% 

Disponering til/fra bundet selvkostfond -155 000 0 -1 324 874 

 

Selvkostområde avløp Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 53 456 000 52 507 465 51 094 249 

Direkte kostnader 34 255 000 33 504 877 31 700 258 

Indirekte kostnader 1 600 691 1 691 235 1 632 705 

Netto kapitalkostnader 17 094 309 18 958 481 16 402 890 

Overskudd/underskudd 506 000 -1 647 128 1 358 396 

Selvkostandel 101% 97% 103% 

Disponering til/fra bundet selvkostfond 506 000 0 0 

 

Selvkostområde renovasjon Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 23 251 000 23 388 130 19 958 697 

Direkte kostnader 23 568 000 23 587 474 22 161 672 

Indirekte kostnader 97 577 103 097 99 529 

Netto kapitalkostnader 85 423 12 344 10 897 

Overskudd/underskudd -500 000 -314 785 -2 313 401 

Selvkostandel 98% 99% 90% 

Disponering til/fra bundet selvkostfond -500 000 -358 748 -2 313 401 

 

7.5. Feiing 
Selvkostområde feiing Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 2 980 000 2 975 397 3 062 388 

Direkte kostnader 2 980 000 3 042 176 2 984 208 

Indirekte kostnader       

Netto kapitalkostnader   0   

Overskudd/underskudd 0 -66 779 78 180 

Selvkostandel 100% 98% 103% 

Disponering til/fra bundet selvkostfond 0 -66 779 78 180 
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7.6. Slam  
Selvkostområde slam Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 674 000 933 370 1 176 893 

Direkte kostnader 698 000 1 278 241 766 967 

Indirekte kostnader 112 858 116 903 112 858 

Netto kapitalkostnader 13 142 7 080 2 329 

Overskudd/underskudd -150 000 -468 854 294 739 

Selvkostandel 82% 67% 133% 

Disponering til/fra bundet selvkostfond -150 000 -394 847 294 739 

 

7.7. Selvkost totalt    
Sum selvkost Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 109 146 000 108 984 131 101 444 130 

Direkte kostnader 85 717 000 85 808 108 80 603 875 

Indirekte kostnader 2 456 492 2 593 106 2 503 365 

Netto kapitalkostnader 21 271 508 24 023 208 20 413 397 

Overskudd/underskudd -299 000 -3 440 291 -2 076 507 

Selvkostandel 96% 91% 105% 

Disponering til/fra bundet selvkostfond -299 000 -820 374 -3 265 356 

 

7.8. Selvkostfond og underskudd selvkost  
Saldo selvkostfond VARFS IB 2018 Bevegelse UB 2018 

Vann 0 0 0 

Avløp 0 0 0 

Renovasjon -2 034 365 314 785 -1 719 580 

Slam -394 847 394 847 0 

Feiertjenesten -165 719 66 779 -98 940 

SUM selvkostfond -2 594 930 776 411 -1 818 519 

 
Underskudd selvkost 2018 2017 2016 

Underskudd selvkost vann 957 664 158 109   

Underskudd selvkost avløp 1 682 303 660 621 1 993 004 

Underskudd selvkost slam 70 205     

Sum underskudd 2 710 172 818 730 1 993 004 
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7.9. Selvkost anløpsavgift Horten Havnevesen    
Etterkalkyle selvkost, anløpsavgift - farled Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Gebyrinntekter 1 574 937  1 470 276  1 632 937  

Øvrige driftsinntekter 32 960  36 423  35 038  

Driftsinntekter 1 607 897  1 506 699  1 667 975  

Direkte driftsutgifter 1 519 269  1 858 808  1 852 115  

Avskrivningskostnader 66 742  66 742  81 642  

Kalkulatorisk rente (1,68%) 21 887  23 055  20 730  

Driftskostnader 1 607 897  1 948 605  1 954 486  

Resultat 0  -441 906  -286 512  

Kostnadsdekning i % 100% 77% 85% 
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8. Investeringsregnskapet  

Prosjektene nedenfor har avvik i forhold til regnskap/ budsjett i skjema 2B.  Med bakgrunn i strykningsbestemmelsene er disse finansiert ved bruk av 
salgsinntekter og tilgjengelige lånemidler. All tilgang på frie midler i investeringsregnskapet er felles finansiering av investeringsporteføljen. 

 

 

Prosjekt Prosjektnavn 
Regnskap 

2018 
Buds(end) 

2018 
Avvik i 
kroner Kommentar 

307096 Modulbygg 24 304 24 000 -304 Mindre merforbruk på avsluttet investeringsprosjekt. 

320018 Velferdteknologisk oppgr Braarudåsen senter 354 646 300 000 -54 646 Utarbeidelse av ny velferdsteknologi. 

320023 Flyktningemodul Visma-NAV 199 160 160 000 -39 160 Modulen er innkjøpt og tatt i bruk. 

330015 Oppvekst IT-investeringer 1 669 189 1 500 000 -169 189 IKT-relaterte oppgraderinger bla ladeskap og 
datapunkter. 

330016 Lekeapparater Nordskogen skole 200 088 200 000 -88 Lekeapparater er innkjøpt. 

350002 Overvannsløsning fra Holtandalen-selvkost 5 051 269 5 000 000 -51 269 Merforbruk skyldes periodisering, prosjektet fortsetter 
i 2019. 

350016 Kildesortering komm bygg 2 448 164 2 220 000 -228 164 Merforbruk skyldes periodisering, prosjektet fortsetter 
i 2019. 

350033 Avløpsmodell 20 300 0 -20 300 Merforbruk skyldes periodisering, prosjektet fortsetter 
i 2019. 

350047 Renholdssoner/maskiner 625 840 600 000 -25 840 Bla Ipader og renholdssoner på Lysheim skole. 

350049 Energifyllestasjon og gassdrift 1 287 939 1 210 000 -77 939 Merforbruk på kostnadsside, men prosjektet går totalt 
sett i balanse med refusjonsinntekter. 

350051 Utebelysning til LED 481 301 481 000 -301 Mindre merforbruk på avsluttet investeringsprosjekt. 

350057 Indre Havneby salg av komm eiendommer 161 763 18 000 -143 763 Merforbruk på kostnadsside balanseres med inntekter 
fra salg. 

350061 Vann og avløp 36 539 107 29 000 000 -7 539 107 På grunn av nødvendig økt aktivitet innen vann og 
avløp medførte aktiviteten et merforbruk i forhold til 
budsjett. Men det er et mindreforbruk totalt sett i 
2018 forhold til alle budsjetterte vann- og 
avløpsprosjekter. 
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Prosjekt Prosjektnavn

Regnskap 

2018

Buds(end) 

2018

Avvik i 

kroner Kommentar

350065 Maskiner og annet utstyr-selvkost 4 623 856 2 150 000 -2 473 856 Det er kjøpt bla en ny gravemaskin og en ny traktor.

350075 Veilys Tveiten 1 003 049 1 000 000 -3 049 Mindre merforbruk på avsluttet investeringsprosjekt.

350077 Investering diverse bygg 7 903 699 7 900 000 -3 699 Mindre merforbruk på avsluttet investeringsprosjekt.

350080 Renhold- utskifting av maskinpark 391 913 210 000 -181 913 Nye maskiner er innkjøpt til Freia og Åsgården skole.

350085 Energiøkonomiseringsplan 1 694 566 1 500 000 -194 566 Skifte ut gamle armaturer til LED.

360000 Havna- Oppgr.eksisterende fergeleier 1 665 320 1 500 000 -165 320 Ny gangvei fergene, nye momenter i 

planleggingsarbeidet gjorde at prosjektet måtte 

prosjekteres på nytt.

360015 Havna- utearealer HS4 2018 (Tollbugt 1) 3 366 323 3 289 000 -77 323 Midlertidig parkløsning på tidligere Norsk stål område 

(HS4). 

371001 Kjøp av friområder O_F01 205 525 205 000 -525 Mindre merforbruk på avsluttet investeringsprosjekt.

SUM 69 917 321 58 467 000 -11 450 321
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Vesentlige prosjekter, nybygg og andre anleggsinvesteringer 

 

Prosjekt Prosjektnavn

Regnskap 

2018

Buds(end) 

2018

Avvik i 

kroner Kommentar

350083 HAC-utsatt skattefordel 2018 42 892 360 44 000 000 1 107 640 Gjelder utkjøp av HAC-bygget (Rustadbrygga 1 AS).

307043 Idrettshall Lystlunden 38 823 084 45 597 000 6 773 916 Bygging av ny Idrettshall i Lystlunden fortsetter i 2019. 

340005 Kulturkvartalet rehab alt.1 27 090 819 30 411 000 3 320 181 Rehabiliteringen av Kulturkvartalet fortsetter i 2019.

350043 Biogassbiler 13 705 408 15 840 000 2 134 592 Siste fase av innkjøp biogassbiler 1. kvartal 2019.

320000 Boligbygging, fase 1 9 620 633 16 004 000 6 383 367 Prosjekt kjøp og rehabilitering av kommunale boliger for 

vanskeligstilte, fortsetter i 2019.

360018 Kjøp av næringsareal Skoppum N1 Syd 8 354 481 8 360 000 5 519 Kjøp gjennomført.

350077 Investering diverse bygg 7 903 699 7 900 000 -3 699 Investeringer og oppgraderinger i kommunal bygningsmasse 

iht. plan for bærekraftig utvikling.

350034 Indre Havn sanering forurensning 7 151 599 8 000 000 848 401 Prosjektet pågår ihht plan.

310004 IT 2018 6 176 944 6 700 000 523 056 IKT-infrastruktur.

330009 Sentrum skole rehab. 5 577 789 9 630 000 4 052 211 Rehabiliteringen av Sentrum skole fortsetter i 2019.

350042 Armatur veilys LED 5 453 246 5 500 000 46 754 Utskifting av utrangerte armaturer til LED, fortsetter i 2019.

360007 Havna-oppgradering Tollbugt.1 5 399 538 7 974 000 2 574 462 Byggeprosjektet noe forsinket - fortsetter i 2019.

306769 Granly Skole 5 292 272 6 746 000 1 453 728 Sluttoppgjør samt reklamasjonsfase i 2019.

350050 Indre Havneby infrastruktur 5 130 000 10 000 000 4 870 000 Investering i infrastruktur fortsetter i 2019.

350093 Rådstugata 3 og 5- kjøp av kunstnerboliger 4 613 025 5 424 000 810 975 Kjøp gjennomført.

307014 Oppgradering branntiltak etter pålegg 3 800 886 4 202 000 401 114 Utbedringer etter lovkrav, fortsetter i 2019.

320010 Kjøp av Ynglingeveien 11A 3 399 202 3 532 000 132 798 Kjøp gjennomført.

350089 Park og idrettsanlegg- div investeringer 3 376 919 3 750 000 373 081 Nødvendige investeringer i parkområder og kommunale 

idrettsanlegg, iht. plan.

360015 Havna- utearealer HS4 2018 (Tollbugt 1) 3 366 323 3 289 000 -77 323 Opparbeidet midlertidig/ temporær park mellom lokalene til 

Horten havnevesen  og lokalene til Smith stål innenfor HS4 i 

reguleringsplanen som er under utarbeidelse. 

350019 Horten svømmehall -Rehab 3 164 101 4 382 000 1 217 899 Rehab av Horten svømmehall avsluttes 1. kvartal 2019.

330003 Renovering barnehager Åsgårdstrand 3 047 955 4 120 000 1 072 045 Diverse oppgradering, bygningsmessige og teknisk, for å 

sikre lovlig og forsvarlig drift.
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Vesentlige vann- og avløpsprosjekter 

 

Prosjekt Prosjektnavn

Regnskap 

2018

Buds(end) 

2018

Avvik i 

kroner Kommentar

350002 Overvannsløsning fra Holtandalen-selvkost 5 051 269 5 000 000 -51 269 Separere overløpskummer. Arbeidene fortsetter helt 

til spillvann og overvann er separert innenfor 

skadeområdet

350065 Maskiner og annet utstyr-selvkost 4 623 856 2 150 000 -2 473 856 På grunn av økt aktivitet innen vann og avløp, var det 

nødvendig og hensiktsmessig med en høyere 

oppgradering av maskinparken enn budsjettert. Men 

det er et mindre forbruk totalt sett i 2018 forhold til 

alle budsjetterte vann- og avløpsprosjekter.

307033 Nødvann selvkost 2 927 269 5 769 000 2 841 731 Prosjektet fortsetter i 2019.

350061 Vann og avløp- fordelt på objekter 36 539 107 29 000 000 -7 539 107 På grunn av nødvendig økt aktivitet innen vann og 

avløp medførte aktiviteten et merforbruk i forhold til 

budsjett. Men det er et mindre forbruk totalt sett i 

2018 forhold til alle budsjetterte vann- og 

avløpsprosjekter. Fordelt på objekter, se nedenfor
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Regnskap 

2018

6914 Avløpsledning mot Adal 2016 110 244

6916 Avløpsmodell 2016 288 775

6918 Oppgradering diverse pumpestasjoner 2016 297 690

6923 Undersøkelser 2 540

6927 Diverse etterarbeid VA 432 424

6930 Flytting VA Bakkeåsveien 14 62 900

6934 Overløp tilbakeslagssikring 632 216

6963 Adal Pumpestasjon Ps 2.27 13 225

6974 Wistingsvei 5 630 999

6975 Knudsrødveien 2016 82 249

6976 Søndre Tveiten 7 026 301

6978 Sanering Frøyas vei 2017 1 258 507

6979 Div tilstandsvurdering VA 249 391

6980 Sikring vannmagasin 113 242

6981 Røreåsen 162 009

6982 Værstasjoner 910

6983 HAC- etablering brakkerigg 2018 (investering) 3 009 114

6984 Holtandalen overløp 4 062 596

6986 Brakkerigg HAC (Bygningsdrift) 9 106

6987 Steinsnesvn-Foldenveien 7 863 089

6988 Tilstandsvurdering renseanlegg 34 158

6989 Feilkobling Holtandalen 17 787

6990 Skavliveien/Ramsliveien 288 539

6991 Gemini-integrasjon 99 756

6992 Kjærveien 2018 1 277 768

6997 Steinsnesbukta utløpsledning 2018 1 406 720

6998 Billes gate 2018 1 884 638

8050 Uforutsett vann/avløp 222 213

SUM 36 539 107

Prosjekt 350061, fordelt på objekter
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Inntekter fra salg og annet 

 
 

Prosjektregnskap større investeringsprosjekter årsuavhengig 

 

Prosjekt Prosjektnavn

Regnskap 

2018

Buds(end) 

2018

Avvik i 

kroner Kommentar

350002 Overvannsløsning fra Holtandalen-selvkost -48 750 0 48 750 Prosjektet fortsetter i 2019.

350043 Biogassbiler -469 900 -600 000 -130 100 Salg av gamle kjøretøy, erstattes med biler på 

biogass.

350057 Indre Havneby salg av komm eiend -11 203 408 -11 217 000 -13 592 Salg av kommunale eiendommer i Indre Havneby 

iht. plan.

350065 Maskiner og annet utstyr- selvkost -185 500 -150 000 35 500 Salg av utrangert utstyr.

350069 Biler, maskiner og utstyr (uten selvkost) -453 590 -750 000 -296 410 Salg av utrangert utstyr.

350078 Kjøp og salg tomter/stripearealer 2018 -281 620 0 281 620 Inntekter fra salg av tomter og stripearealer.

Prosjekt Prosjektnavn

Justert 

totalramme

Regnskap 

tidligere år

Regnskap 

2018

SUM 

Regnskap

Sum ubrukte 

midler Status/ kommentarer

306769 Granly Skole 288 125 000 280 746 371 5 292 272 286 038 643 2 086 357 Skolen er ferdig bygget. Sluttoppgjør gjenstår, 

2019.

307043 Idrettshall Lystlunden 98 000 000 6 402 256 38 823 084 45 225 340 52 774 660 Bygging av ny idrettshall pågår, ferdigstilles 

høsten 2019.

307053 Havna-Oppgradering byrom Havna 17 012 000 7 901 832 2 644 090 10 545 922 6 466 078 Oppgradering "Fogdens have", universelt rampe 

og  ferdigstillelse av bryggeatrium runt "Fyret" i 

gjestehavna. Prosjektet fortsetter i 2019 med 

flere tiltak.

320000 Boligbygging, fase 1 23 500 000 7 504 908 9 620 633 17 125 541 6 374 459 Kjøp og investeringer i kommunale boliger for 

vanskeligstilte, fortsetter i 2019.

340005 Kulturkvartalet rehab alt.1 52 965 000 6 553 227 27 090 819 33 644 046 19 320 954 Rehabiliteringen av Kulturkvartalet fortsetter i 

2019.

350043 Biogassbiler 18 860 000 3 259 844 13 705 408 16 965 252 1 894 748 Investering i miljøvennlige tjenestebiler iht. 

plan, fortsetter i 2019.
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9. Garantiforpliktelser  

Kreditorer 
Garantiansvar pr 

31.12.2018 
Garantiansvar pr 

31.12.2017 
Garantien utløper 

Horten kommunale boligstiftelse 139 939 251  143 048 605  20.12.2049 

Horten kommunale boligstiftelse 5 624 530    6 124 530  29.03.2033  

Vestfold interkommunale Brannvesen 8 043 523  8 331 026  18.10.2046 

Vestfold interkommunale Brannvesen 414 000  450 000  30.01.2030 

Vestfold interkommunale vannverk 116 830 857  113 593 265  Ikke oppgitt 

Horten bomselskap -    68 757 920   Innfridd  

IKA Kongsberg IKS 5 433 402  4 970 930  31.12.2054 

Jobbintro 5 065 686  5 399 682   Ikke oppgitt  

Sosiale garantier 415 stk 11 435 176  10 894 718   Løpende  

Horten Kirkelige Fellesråd 1 273 000  1 500 000  14.12.2033 

Totalt 294 059 425   363 070 676    

 

10. Fordringer og gjeld til kommunale foretak, interkommunale samarbeid   
og IKS   

Selskap   2018 2017 

Kommunens samlede kortsiktige fordringer 198 202 024  156 057 575  

Kortsiktig fordring Horten medisinske senter 3 902 496  2 178 448  

Kundefordring Horten medisinske senter  199 353  709 558  

Kortsiktig fordring Horten Kirkelige Fellesråd 8 791  5 234  

Kommunens samlede kortsiktige gjeld 297 749 250  267 456 345  

Kortsiktig gjeld Bakkeåsen skole 449 387  407 173  

Leverandørgjeld Horten Medisinske senter KF 1 558 950  2 044 424  

Leverandørgjeld IKA Kongsberg 164 745  16 805  

Leverandørgjeld Vestfold Interkommunale brannvesen IKS 1 973 466  -    

 

11. Disposisjonsfond   

  2018 2017 

Disposisjonsfond pr. 01.01. 150 931 960  120 041 604 

Avsatt til disposisjonsfond 33 797 669  32 532 356 

Bruk av disposisjonsfond, driftsregnskap -4 313 000  1 642 000 

Disposisjonsfond pr. 31.12. 180 416 629  150 931 960 
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12. Bundne driftsfond  

  2018 2017 

Bundne driftsfond pr. 01.01. 47 223 881  59 077 072 

Avsatt til bundne driftsfond 44 297 078  22 403 477 

Bruk av bundne driftsfond drift 35 355 381  19 819 946 

Bruk av bundne driftsfond investering -1 000 000  14 436 722 

Bundne driftsfond pr. 31.12. 55 165 578  47 223 881 

 

13. Ubundne investeringsfond  

  2018 2017 

Ubundne investeringsfond pr. 01.01. 9 007 681  22 359 973 

Avsatt til ubundne investeringsfond 11 940 000  12 418 708 

Bruk av ubundne investeringsfond -5 967 165  25 771 000 

Ubundne investeringsfond pr. 31.12. 14 980 516  9 007 681 

 

14. Bundne investeringsfond  

  2018 2017 

Bundne investeringsfond pr. 01.01. 43 733 099  29 088 480 

Avsatt til bundne investeringsfond 15 434 731  28 562 348 

Bruk av bundne investeringsfond -40 708 185  13 917 729 

Bundne investeringsfond pr. 31.12. 18 459 645  43 733 099 

15. Avsetninger og bruk av avsetninger  

  Regnskap 2018 
Registrert 
budsjett 

Opprinnelig 
Budsjett 

Avsetninger       

Avsetning til disposisjonsfond  33 797 669 33 797 000 3 390 000 

Avsetning til bundne driftsfond 44 297 078 4 286 000 538 000 

Avsetning til bundne investeringsfond 15 434 731 0 0 

Avsetning til ubundne investeringsfond 11 940 000 11 940 000 14 000 000 

Sum avsetninger 105 469 478 50 023 000 17 928 000 

        

Bruk av avsetninger       

Bruk av disposisjonsfond i drift 4 313 000 4 313 000 1 500 000 

Bruk av bundne driftsfond 35 355 381 6 039 000 6 039 000 

Bruk av disposisjonsfond i investering  0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 5 967 165 5 986 000 0 

Bruk av bundne investeringsfond 40 708 185 28 410 000 0 

Bruk av bundne driftsfond i investering 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Sum bruk av avsetninger 87 343 731 45 748 000 8 539 000 

Netto avsetninger 28 994 247 4 275 000 9 389 000 
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16. Bundne driftsfond fordelt på grupper 

    2018 2017 

Gaver            1 448 666            1 470 011  

Horten Havnevesen          11 511 667            4 618 788  

Selvkost            5 396 901            4 096 250  

Øremerkede midler          32 786 732          29 990 087  

Øvrige            4 021 613            7 048 744  

Totalt          55 165 579          47 223 880  
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17. Anleggsmidler for varige driftsmidler 

 

* Normal avskrivningstid er 10 år, men ved kjøp av brukte biler benyttes en lavere avskrivningstid.

Navn

Opprinnelig 

anskaffelseskost

Akkumulerte 

avskrivninger IB Aktivert

Solgt/ned-

skrevet Avskrevet UB Avskrivningstid

ANLEGGSMASKINER 22 133 766 10 845 418 15 439 870 8 483 284 -564 299 -2 125 090 21 233 766 10

HAVNA ANLEGGSMASKINER 9 706 304 4 582 930 4 928 630 0 0 -690 238 4 238 392 10

PERSON, VARE OG LASTEBILER 27 298 393 15 513 491 16 412 786 14 896 037 -831 961 -3 455 117 27 021 745 *10

HAVNA PERSON, VARE OG LASTEBILER 81 224 812 240 -81 224 731 016 *10

EDB-UTSTYR 78 876 622 60 042 708 26 197 272 10 455 672 0 -9 417 625 27 235 320 5

INVENTAR OG UTSTYR 59 567 168 24 134 286 54 532 850 19 295 725 0 -6 426 838 67 401 737 10

HAVNA EDB-UTSTYR OG KONTORMASKINER 224 301 224 301 1 0 0 0 1 10

SKOLER, BARNEHAGER OG IDRETTSBYGG 1 280 499 288 257 989 266 1 137 230 184 80 532 075 0 -35 417 575 1 182 344 684 40

BRANNSTASJON 1 798 016 1 252 200 545 816 0 0 -73 660 472 156 50

ANDRE BYGNINGER 761 190 156 181 820 408 595 898 961 75 760 934 0 -15 764 984 655 894 911 50

TEKNISKE ANLEGG 109 561 919 51 467 037 67 913 672 10 266 023 0 -5 905 921 72 273 774 20

LEIEGÅRDER/BOLIGER 24 373 146 4 261 189 20 421 547 4 989 964 0 -658 634 24 752 877 40

JORD- OG SKOGBRUKSEIENDOM 1 695 004 0 1 695 004 0 0 0 1 695 004 Avskrives ikke

GRUNNAREALER 41 874 609 2 108 561 52 863 358 4 108 869 0 0 56 972 227 Avskrives ikke

VEIER, LEDNINGSNETT (VA) 390 762 617 89 785 986 358 825 168 71 943 795 0 -11 219 386 419 549 578 40

HAVNA ANDRE BYGGNINGER 40 167 737 15 899 646 34 374 749 9 858 469 0 -1 001 523 43 231 695 50

HAVNA ANLEGG 253 815 909 85 022 456 207 363 127 13 175 024 0 -10 291 045 210 247 106 10

HAVNA GRUNNAREALER 86 847 298 3 870 910 80 766 997 8 354 481 0 0 89 121 478 Avskrives ikke

KUNST 4 001 0 4 001 0 0 0 4 001 Avskrives ikke

HAVNA KUNST 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 Avskrives ikke

SUM 3 190 696 255 808 902 016 2 676 526 232 332 120 354 -1 396 260 -102 528 860 2 904 721 466
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18. Langsiktig gjeld 

Horten kommune, inkl. Horten havnevesen har en total lånegjeld på kr 2 056 243 5951. Alle lån er 
banklån og fordeler seg som følger: 

Type lån 2018 2017 

Lån, egne investeringer 1 302 214 003  1 200 098 472  

Vann, avløp og renovasjon 343 708 645  308 820 000  

Horten havnevesen 122 986 723  120 787 977  

Startlån 287 334 225  251 647 503  

Sum langsiktig gjeld 2 056 243 596  1 881 353 952  

 

Lån med fast rente: 

År 2018 2017 

Fast rente 67,0% 52,8% 

Flytende rente 33,0% 47,2% 

Sum 100,0% 100,0% 

 
Gjennomsnittlig gjenstående lånetid for alle lån i Horten kommune er 29 år. 

Minimumsavdrag 
Lovkravet er at Horten kommune minimum skal belastes med avdragsutgifter tilsvarende 
minimumsavdraget. Dette fremkommer som forholdet mellom årets avskrivning dividert med bokført 
verdi på kommunens eiendeler pr 01.01.18 multiplisert med sum langsiktig gjeld. 
Avdragsbestemmelsene i kommuneloven er knyttet til kommunens samlede lånegjeld etter 
kommuneloven § 50 nr. 1 og 2 og ikke til det enkelte lån. Kommunen kan betale mer enn planlagt for 
ett av sine lån, men mindre enn planlagt for andre lån. Avdrag tilsvarende minimumsavdraget skal 
regnskapsføres i regnskapet uavhengig om det betales mer eller mindre enn planlagt for det enkelte 
lån.  

For Horten kommune, inkl. Horten havnevesenet og Horten medisinske senter KF er 
minimumsavdraget på 69,1 millioner kroner i 2018. Dette samsvarer med faktisk belastede avdrag. Kr 
1 177 489 er ikke betalt pga endret forfallstidspunkt på avdrag til et lån hvor rentevilkårene ble endret 
fra flytende til fast rente.  

Rentebytteavtale 
Med hjemmel i havnestyresak 009/09, og Horten kommune/Horten havnevesens finansreglement, 
ble det 02.04.2009 inngått en rentebytteavtale (SWAP) med DNB NOR.  
 

Lånenummer Långiver Nom. Beløp Startdato Sluttdato Fastrentesats 

20070504 Kommunalbanken 20 839 320 11.06.2009 11.06.2019 4,5%p.a 

  

                                                        
1 I tillegg har Horten medisinske senter en langsiktig gjeld på kr 185,5 millioner kroner. Dette er ikke med i beløpet, men informeres i 
fotnotene da foretaket er en del av kommunens samlede rettssubjekt. 
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19. Aksjer og andeler  

Selskap Org nr. Andel 
Bokført verdi 

31.12.18 

Kommunalt foretak       

Horten medisinske senter KF 912 051 323 100% 0 

Interkommunalt selskap       

Nord-Jarlsberg avfallsselskap IKS 851 224 882 62% 1 240 000 

Vestfold interkommunale brannvesen 
IKS 

982 847 796 38,70% 6 689 555 

Vestfold vann IKS 962 351 409 15,75% 0 

Interkommunalt arkiv for Buskerud 
Vestfold og Telemark IKS (IKA 
Kongsberg) 

971 309 040 3,97% 0 

Vestfold krematorium IKS 988 100 226 25% 0 

Vestfoldmuseene IKS 993 871 184 8,50% 0 

Interkommunalt samarbeid (org.ledd)       

Vestfold kommunerevisjon 987 582 847 28,50% 0 

Vestfold interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat - VIKS 

987 665 483 11,40% 0 

Bakkeåsen skole 973 566 911 42,17% 0 

Aksjeselskap       

DS Kysten AS 921 052 200 10 aksjer 1 000 

Rehabiliteringssenteret AIR AS 
(Attføringssenteret i Rauland) 

934 452 011 1 andel 1 000 

Filmparken AS 914 772 151 32 942 aksjer (0,2%) 32 942 

Gigafib holding AS 985 615 691 15,67% 8 670 770 

Jobbintro AS 954 624 145 100% 535 000 

Vestfold avfall og ressurs AS (VESAR) 979 281 536 12,20% 30 500 

Horten bompengeselskap RV19 AS 989 824 929 100% 500 000 

Grenland Vestfold biogass AS 912 716 635 663 aksjer (6,63%) 331 500 

Andre       

Biblioteksentralen SA 910 568 183 18 andeler 5 400 

Øderydningen borettslag 962 395 414 1 andel 198 000 

Nykirke bygdehus SA 971 316 004 101 andeler 10 100 

Solviken Båtforening 885 491 952 2 båtplasser 31 000 

Egenkapitalinnskudd KLP     63 902 189 

Egenkapitalinnskudd KLP Havna     298 679 

Sum aksjer og andeler     82 477 635  
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Kjøp av aksjer       2018 

Egenkapitalinnskudd KLP                    5 967 165  

Gigafib AS                        523 260  

Egenkapitalinnskudd KLP Havna                          49 806  

Sum                    6 540 231  

 

20. Kapitalkonto    

 2018 

Saldo 01.01. 728 053 776  

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)   

Aktivering av fast eiendom og anlegg 247 601 660  

Aktivering av fast eiendom og anlegg Horten havnevesen 31 387 975  

Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg -    

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 53 130 719  

Kjøp av aksjer og andeler 6 540 231  

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler -    

Utlån 61 272 412  

Avdrag på eksterne lån 99 710 356  

Økning pensjonsmidler  210 634 812  

    

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)   

Avgang fast eiendom og anlegg1  -    

Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg 69 040 160  

Av- og nedskr. av fast eiendom og anlegg Horten havnevesen 11 292 568  

Avgang utstyr, maskiner og transportmidler 1 396 260  

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 21 424 670  

Av- og nedskr. av utstyr, maskiner og tr.midl. Horten havnevesen 771 462  

Avgang aksjer og andeler 38 233 281  

Nedskrivning av aksjer og andeler -    

Avdrag på utlån 24 987 947  

Avskrivning utlån 1 271 971  

Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse -    

Bruk av midler fra eksterne lån 277 851 611  

Økning pensjonsforpliktelser 69 699 928  

Urealisert kurstap utenlandslån -    

Saldo 31.12. 922 362 083  
1 Når eiendom ikke har vært aktivert i balansen, vil ikke salg av eiendommen framkomme på kapitalkonto eller i note 17. I 

2018 er det solgt en tomt fra Indre havneområde til kr 11 203 408, se note 8.  
2 Avgang av aksjer gjelder Rustadbrygga 1 AS hvor kommunens eierandel var 100%.  AS’et er oppløst og eiendommen til 

takst med skattekostnad er aktivert i kommunens balanse, se note 8. 
3 For spesifisering av avskrivning på utlån se note 26. 
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21. Utlån   

Type lån  2018 2017 

Formidlingslån/ startlån 284 562 026         257 115 136  

Utlån NAV 9 888 534              9 269 077  

Likviditetslån Horten Med. Senter KF 8 000 000   

Utlån egne midler 557 000              1 610 854  

Sum 303 007 560         267 995 066  

 
Formidlingslån/startlån låner kommunen fra Husbanken til videre utlån. Ekstraordinære avdrag som 
kommune mottar avsettes på bundet fond. Kommunen bruker fond til ekstra nedbetaling på innlån fra 
Husbanken påfølgende år.    
 

 Startlån 2 018  2 017  

Betalte avdrag 7 959 327  7 514 493  

Betalt ekstraordinære avdrag 26 353 951  12 482 245  

Mottatt avdrag -23 392 129  -33 868 444  

Bruk av bundne investeringsfond -26 353 951  -12 482 245  

Avsetning til bundne investeringsfond 15 432 802  26 353 951                 

Sum -    -    

 

22. Regnskapsmessig resultat  

Horten kommunes driftsregnskap er gjort opp med et mindreforbruk på kr 13 539 509 for 2018.  
Horten Havnevesens driftsregnskap er gjort opp med et mindreforbruk på kr 3 109 878. Havnas 
resultat er avsatt til bundet driftsfond, og påvirker således ikke det regnskapsmessige 
mindreforbruket. 
 
Flere av selvkostområdene er avlagt med underskudd i 2018. Når det ikke er midler igjen på 
selvkostfondene reduseres Horten kommunes mindreforbruk tilsvarende. Totalt underskudd innen 
selvkost i 2018 er kr 2 710 172 for vann, avløp og slam, se note 7.8. Bokført merforbruk innen selvkost 
vil måtte dekkes inn i de kommende årene, etter hvert som de nevnte selvkostområdene viser 
mindreforbruk. 
 
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse i 2018. 
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23. Kommunal virksomhet utenfor kommuneregnskapet  

Enkelte av Horten kommunes kjerneoppgaver ivaretas av selskap hvor kommunen er medeier.  

Selskap Org nr. Formål 

Vestfold 
Interkommunale 
Brannvesen IKS 

982 847 796 

Selskapet har som formål å ivareta deltakerkommunenes 
forpliktelser etter ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker 
med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og 
eksplosjonsvernloven) datert 14. juni 2002, ”Lov om vern mot 
forurensninger og om avfall” (Forurensningsloven) kap. 6 ”Akutt 
forurensning” samt Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og sivilforsvaret §15 pkt 3 og 4. 

Vestfold Avfall og 
Ressurs AS 

979 281 536 

Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for 
kommunene i Vestfold. Selskapet skal ha ansvaret for behandling 
av matavfall og restfraksjoner i husholdningsavfallet fra de 
kommuner som er aksjeeiere i selskapet. 

Vestfold Vann IKS 962 351 409 

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere 
tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent 
kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i Farris 
og Eikeren.  

 
Kommunen samarbeider også om flere andre oppgaver, se note 20 som viser kommunens aksjer og 
andeler. 

24. Interkommunalt samarbeid: Bakkeåsen skole  

Tekst Utgifter Inntekter 

Overføring fra Horten kommune (kontorkommune)     2 053 133  

Overføring fra Tønsberg kommune (deltaker)     2 053 864  

Overføring fra Sandefjord kommune (deltaker)     1 080 203  

Sum overføring     5 187 200  

Andre tilskudd og refusjoner           20 231  

Bakkeåsen skoles driftsutgifter   5 165 187    

Årets resultat av virksomheten        42 244    

 

25. Usikre forpliktelser   

Indre havneby 
Horten kommune har mottatt et krav fra utbygger av Indre havneby på 16 millioner kroner. Dette er 
imidlertid tilbakevist, men vurderes som en risiko pr 31.12.18. 
 
Sentrum skole 
I investeringsregnskapet er det budsjetter med 40 mill til utbedring av sentrum skole med tilhørende 
låneopptak. Horten kommune forventer å få refundert dette utlegget fra utbygger. 

Horten Medisinske Senter KF 
Horten Medisinske Senter KF har gått til rettssak mot to av sine leverandører. Det ble inngått forlik 
med den ene leverandøren i desember 2018.  Den andre rettsaken er berammet til årsskifte 
2019/2020. Horten kommune har ikke gjennomført noen regnskapsmessig avsetning i denne saken. 
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Etter regnskapsavleggelsen 2018 har Horten Medisinske Senter KF et udekket beløp i 
investeringsregnskapet på kr 14,2 mill. Dette beløpet må finansieres dersom selskapets krav ikke 
vinner fram. 

Ansiennitet sykepleiere 
Horten kommune har ikke gitt sykepleiere ansiennitetsopprykk ihht Hovedtariffavtalen etter den 
faktiske ansienniteten de har. Nøyaktig etterberegning og utbetaling til den enkelte ansatte 
gjennomføres våren 2019.  Det er i regnskapet for 2018 avsatt kr 1 mill kr tillagt pensjon og 
arbeidsgiveravgift for utbetalinger som gjelder årene 2015-2018. 

26. Tap på fordringer og utlån  

Type krav 
 Tap 2018 ført i 

driftsregnskapet  
 Prosent av 

utfakturert i 2018  
Fakturert i 2018 

Barnehage 407 434  1,73% 23 603 914  

SFO 355 323  1,60% 22 223 169  

Helse 43 891  0,24% 18 044 080  

Diverse/refusjoner 76 622  0,13% 58 470 651  

Eiendomsavdelingen 14 000  0,07% 20 099 225  

Havna 15 004  0,03% 46 839 182  

Eiendomsgebyr 0    0,00% 135 855 014  

Lønnskrav 0    0,00% 515 640  

Sum  912 274  0,28% 325 650 875  

 

Type lån 
 Tap i 2018 ført 

mot kapitalkonto  
 Prosent av saldo 

på utlån i balansen  
Balanse pr 
31.12.2018 

Startlån*1                  816 871  0,29% 284 562 026  

Sosiale lån                   267 506  2,71% 9 888 534  

Andre lån*2                  187 593  2,19% 8 557 000  

Totalt               1 271 970  0,42% 303 007 560  
1 Tapet gjelder to lån, og det vil bli søkt om tapsdeling med Husbanken i 2019. 
2 Beløpet ble stående igjen som utlån etter konvertering til aksjekapital i Gigafib i 2014. 
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Arkivsak-dok. 19/00113-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 22.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 13/19 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL HORTEN MEDISINSKE 
SENTER KF ÅRSREGNSKAP 2018 

 

Forslag til uttalelse: 
Kontrollutvalget har i møte 22. mai 2019 behandlet regnskapet for Horten Medisinske 
Senter KF for 2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet og styrets årsberetning 
for 2018, samt revisjonsberetningen fra Vestfold Kommunerevisjon datert 11. april 
2019.  
 
Regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat på kr. 3.605.631,- og et tilsvarende 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 2.158.179,-.  
 
Investeringsregnskapet viser totale investeringer på kr. 12,23 millioner i 2018 og er 
gjort opp med et udekket finansieringsbehov på kr. 9,78 millioner.  
 
Kontrollutvalget registrerer at det er inngått forlik med en leverandør i 2018, og at det 
er berammet rettsak mot en annen leverandør i 2019/2020. Horten Medisinske 
senter KF har udekket beløp i investeringsregnskapet som må finansieres dersom 
selskapets krav ikke vinner frem.   
  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere kommentarer til årsregnskap 2018 for Horten 
Medisinske Senter KF. 
 
Vedlegg:  
Regnskap 2018 
Styrets årsberetning, 27.02.2019 
Revisjonsberetning datert 11.04.2019. 
Utskrift fra styrebehandling 27.01.2019 

 
Saksframstilling: 
 
2013 var første driftsår for Horten Medisinske Senter KF, og formelt overtok foretaket 
fullt ansvar for drift og utvikling av eiendommen pr.1.1.2014. Tidligere år frem til 2017 
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har vært preget av ombygging av de tidligere lokalene og prosjektering/utbygging av 
nytt leilighetsbygg. Det ble uenighet mellom Horten Medisinske Senter KF og enkelte 
leverandører. Horten Medisinske Senter KF gikk til rettsak mot to av leverandørene. I 
desember 2018 ble det inngått forlik med den ene leverandøren. Den andre 
rettsaken er berammet til 05.12.2019 med fortsettelse i uke 2 og uke 3 i 2020.   
 
Regnskapet for Horten Medisinske Senter KF for 2018 viser et netto driftsresultat på 
kr. 3.605.631,- og et mindreforbruk på kr. 2.158.179,-.  
 
Foretakets investeringer utgjorde i 2018 kr.12,23 millioner. Regnskapet er gjort opp 
med et udekket finansieringsbehov på kr. 9,78 millioner.  
 
Styret for Horten Medisinske Senter KF godkjente årsregnskap og årsberetning 2018 
i sitt møte 27.01.2019, sak 02/19 Årsregnskap og årsberetning for 2018. 
 
Vestfold Kommunerevisjon har avgitt sin revisjonsberetning 11. april 2019. 
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SAK 14/19 
ORIENTERING OM SELSKAPSKONTROLL AV VESTFOLD 
INTERKOMMUNALE BRANNVESEN, VIB 

 

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

 
Saksframstilling: 
Invitasjon til selskapskontroll i VIB ble behandlet i Horten kontrollutvalg i mars 2019. 
Bakgrunn for invitasjonen til selskapskontroll var at kontrollutvalget i Re kommune 
fikk en orientering av rådmannen Trond Wifstad og brannsjefen i Vestfold 
Interkommunale Brannvesen (VIB) høsten 2018. I etterkant av høstmøtet i 
kontrollutvalget i Re kommune fremkom det flere saker i media om at VIB ikke har 
ført branntilsyn i henhold til lovverket. 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 og Re er Tønsberg, Færder og Holmestrand kommuner også eiere 
av VIB. 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: 
 

«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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Færder kontrollutvalg behandlet invitasjon i kontrollutvalget i mars 2019. Følgende 
ble vedtatt sak 5/19:  

Færder kontrollutvalg er positive til invitasjonen fra Re kontrollutvalg. Færder 
kontrollutvalg vil delta i en selskapskontrollrapport av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen som inneholder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget i Færder forutsetter at alle de øvrige eierkommunene deltar. 

 
Invitasjonen ble også behandlet i Holmestrand kontrollutvalg 07.03.2019 og følgende 
vedtak ble fattet i sak 14/19: 

På bakgrunnen av rådmannens orientering i sak 11/19 finner kontrollutvalget i 
Holmestrand kommune ikke å delta i en felles eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av VIB. 

 
I Horten kontrollutvalg ble invitasjonen behandlet i 20.03.2019 og følgende vedtak ble 
fattet i sak 07/19: 

Kontrollutvalget takker ja, til invitasjonen om selskapskontroll av VIB. Det 
forutsettes at to problemstillinger medtas i tillegg til fremlagte prosjektplan. 
Områdene gjelder forebyggende arbeid og risikoutsatte grupper. Revisor og 
sekretariatet utformer de to tilleggsproblemstillingene. 

 
Revisjon har justert prosjektplanen etter de anbefalinger som er fremkommet fra 
kontrollutvalgene, og endelig prosjektplan ble vedtatt i Re kontrollutvalg den 
28.03.2019 i sak 11/19: 

Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for selskapskontroll av Vestfold 
Interkommunale Brannvesen (VIB) datert 25.03.2019 og bestiller prosjektet 
med følgende problemstillinger:  

 
1. Hvordan sikrer kommunen at dens plikter knyttet til forebyggende 

brannvern blir ivaretatt, herunder plikter knyttet til brann- og 
eksplosjonsvernloven § 13 og forskrift om brannforebygging § 14? 

2. Hvordan er VIB organisert og sikres det tilstrekkelige ressurser til 
forebyggende brannvern?  

3. Hvilke rutiner har VIB for å sikre forebyggende brannvern?  
Herunder:  

• Rutiner for å identifisere, føre fortegnelse over og føre tilsyn med 
særskilte brannobjekter, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13. 

• Rutiner for å kartlegge utsatte grupper som har særlig risiko for å 
omkomme i eller bli skadet av brann, jf. § 14 i forskrift om 
brannforebygging.  

4. I hvilken grad etterlever VIB sine rutiner og sitt ansvar for særskilte 
brannobjekter?  

5. I hvilken grad etterlever VIB sine rutiner og sitt ansvar for risikoutsatte 
grupper?  

 
Ferdig rapport med selskapets og administrasjonssjefens høringsuttalelse 
leveres sekretariatet innen 31.10.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
14.11.2019.  
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Tønsberg kontrollutvalg behandlet invitasjonen om selskapskontroll i VIB den 
09.05.2019 og diskuterte den fremlagt prosjektplanen,  
følgende vedtak ble fattet: 

Tønsberg kontrollutvalg er positive til invitasjonen fra Re kontrollutvalg. 
Tønsberg kontrollutvalg vil delta i en selskapskontrollrapport av Vestfold 
Interkommunale Brannvesen som inneholder eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. 

 
Revisor vil orientere om igangsettingen og status i saken. 
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SAK 15/19 
ETABLERING AV VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Horten tar informasjon om etablering av Vestfold og Telemark 
revisjon IKS til orientering. Det sammenslåtte revisjonsselskapet Vestfold og 
Telemark revisjon IKS fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før 
sammenslåingen, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. 
 
Vedlegg:  

• Utredning – Sammenslåing Vestfold og Telemark kommunerevisjoner, datert 
22.08.2018. 

• Selskapsavtale for Vestfold og Telemark revisjon IKS, gjeldende fra stiftelse til 
31.12.2019.  

• Selskapsavtale for Vestfold og Telemark revisjon IKS, gjeldende fra 
01.01.2020 

 
Saksframstilling: 
Vestfold kommunerevisjon er Horten kommunes valgte revisor. Med bakgrunn i 
kommune- og regionsreformen ble det i 2018 gjennomført en utredning om mulig 
sammenslåing av kommunerevisjonsselskapene i Vestfold og Telemark. Kommune- 
og regionsreformen påvirker revisjonsselskapene ved at det blir færre oppdrag for 
det enkelte revisjonsselskapet. Kommunerevisjonsselskapene har også vært 
igjennom en betydelig rasjonaliserings- og effektiviseringsprosess de siste årene. 
Selskapene vurderer at disse to forholdene medfører et behov for å samle 
ressursene for fortsatt å kunne levere gode revisjonstjenester til eierne og 
opprettholde sterke og gode fagmiljøer. Hovedkonklusjonene i den gjennomførte 
utredningen var:  
 

• Det etableres et nytt IKS med selskapsnavn Vestfold og Telemark 
revisjon IKS.  

• Eierfordelingen baseres på en modell hvor 1/3 av andelene fordeles likt 
på deltakerne og 2/3 vektes etter folketall. Fylkeskommunens eierandel 
settes til det dobbelte av den største kommunen.  

• Deltakerne skal ikke ha innskuddsplikt i det nye selskapet. Selskapet 
sikres egenkapital ved at egenkapitalen i Vestfold kommunerevisjon og 
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Telemark kommunerevisjon IKS pr. 31.12.2019 overføres det nye 
selskapet som annen innskutt egenkapital.  

• Dagens kontorstruktur med kontorer i Skien, Horten og Bø 
opprettholdes.  

• Ansatte overføres til nytt selskap etter reglene om 
virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven.  

• Dagens enheter avvikles.  
 
For at det nye selskapet skal være operativt fra 01.01.2020 må det etableres og 
registreres i 2019. Selskapsavtaler og endringer i selskapsavtaler må vedtas av 
kommunestyret selv, og dette medfører derfor noen utfordringer på grunn av 
kommunesammenslåinger blant eierkommunene. Kommunestyret i sammenslåtte 
kommuner vil ikke være konstituert før mot slutten av 2019, og den nye 
selskapsavtalen må endres per 01.01.2019 med tanke på deltakere og ansvarsdel 
som følge av kommunesammenslåinger.  
 
Revisjonsselskapene har på bakgrunn av dette valgt å legge frem to selskapsavtaler 
til vedtak samtidig for kommunestyrene. Én selskapsavtale gjelder fra stiftelse av det 
nye revisjonsselskapet frem til 31.12.2019, den andre trer i kraft samtidig som 
kommunesammenslåingen 01.01.2020.  
 
Kommunestyret i Horten er invitert til å fatte følgende vedtak:  
 

1. Kommunen tegner seg som deltaker i Vestfold og Telemark revisjon IKS med 
en eierandel som fremgår av § 4 i utkast til selskapsavtale gjeldende frem til 
31.12.2019.  

2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 
31.12.2019.  

3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra og med 01.01.2020.  
4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets 

representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til det nye 
kommunestyret er konstituert og har gjort nytt valg av representant høsten 
2019.  

 
I henhold til forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 18 første ledd 
vil det det sammenslåtte revisjonsselskapet fortsette de revisjonsoppdrag som 
selskapene hadde før sammenslåingen:  
 

Ved sammenslutning av revisjonsselskaper fortsetter det sammensluttede 
selskap de revisjonsoppdrag som selskapene før sammenslutningen hadde 
for revisjonspliktige etter denne forskrift. Det samme gjelder ved 
selskapsrettslig omorganisering av revisjonsselskapet. Bestemmelsene foran 
får tilsvarende anvendelse når personlig drevet revisjonsvirksomhet opptas i 
revisjonsselskap. 
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1 Konklusjon og innstilling 

Styrene i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS’ konklusjon og 

forslag til gjennomføring av sammenslåing av enhetene er: 

 Det etableres et nytt IKS med selskapsnavn Vestfold og Telemark revisjon IKS.  

 Eierfordelingen baseres på en modell hvor 1/3 av andelene fordeles likt på 

deltakerne og 2/3 vektes etter folketall og fylkeskommunens eierandel settes 

til det dobbelte av den største kommunen. Eierne i dagens enheter inviteres til 

å tegne eierandeler i det nye selskapet. Det nye selskapet velges til revisor for 

eierne. 

 Finansieringen av primærtjenestene regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

for kommunene baseres på avtalt honorar som faktureres. Øvrige tjenester 

faktureres etter konkret bestilling. Attestasjoner, revisjon av kommunale 

foretak, kirkelige fellesråd, stiftelser og legater faktureres særskilt. 

 Dagens kontorstruktur med kontorer i Skien, Horten og Bø opprettholdes. 

 Ansatte overføres til nytt selskap etter reglene om virksomhetsoverdragelse i 

arbeidsmiljøloven. Dagens pensjonsordning i KLP for aktive ansatte videreføres. 

 Dagens enheter avvikles. 

 Selskapet overtar alle pensjonsforpliktelser også ansvar for reguleringspremier i 

de tidligere enhetene. Ved uttreden eller avvikling av selskapet skal 

pensjonsforpliktelser knyttet til oppsatte og løpende pensjoner ved selskapets 

etableringstidspunkt gjøres opp av eierne i de tidligere enhetene.  

 

 

Horten/Skien, 22. august 2018 

Styrene i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS 
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2 Mandat for utredningen 

2.1 Mandat 

Vestfold kommunerevisjon (VKR) og Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) drøfter 

mulighetene for sammenslåing av revisjonsenhetene i forbindelse med etablering an 

nye Vestfold og Telemark fylkeskommune som etableres fra 1.1.2020. Formålet er å 

best mulig tilpasse selskapene til den nye kommune- og regionreformen, og 

videreutvikle selskapene for å møte de fremtidige utfordringene og endrede 

rammevilkår som selskapene opererer under.  

 

I denne drøftingen er viktigheten av å ha et stort faglig miljø med muligheter for 

spisskompetanse og en organisasjonsform/eierkonstellasjon som ivaretar behovet for 

leveranse av tjenester uavhengig av egenregibegrensningene fremhevet. Vestfold 

kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS har lenge samarbeidet godt 

gjennom BTV kommunerevisjon, et faglig og administrativt samarbeid som ble etablert 

i 2014, med gode erfaringer fra samarbeid på tvers av kommunerevisjonselskapene. 

2.2 Mandat for utredning  

Styrene i selskapene vedtok et mandat for utredning for sammenslåing mellom 

Vestfold og Telemark kommunerevisjon i styremøter i februar 2018. Utredningen skal 

brukes som et grunnlag for videre behandling i styrene og av selskapets eiere.    

2.3 Organisering av utredningsarbeidet 

Som grunnlag for behandling i styrene i de respektive revisjonsselskapene ble det i 

februar 2018 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av den administrative ledelsen i 

selskapene. Arbeidsgruppen ble bedt om å utarbeide et notat som omhandler 

strategiske utfordringer og fordeler knyttet til sammenslåing, og som kan danne 

grunnlag for videre prosess knyttet til deltakernes eiere. 

2.4 Ansattes medvirkning i utredningen 

Ansatte i selskapene har medvirket i utredningen samsvar med hovedavtalen for 

konkurranseutsatte bedrifter. Det er gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalgte. Alle 

ansatte har hatt anledning til å uttale seg om mandatet for utredningen og om utkast 

til utredning.  
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Fra tillitsvalgte i Telemark kommunerevisjon IKS har det kommet forslag til enkelte 

justeringer i teksten, som alle er tatt hensyn til. Det gis videre uttrykk for at de ansatte 

ser positivt på en sammenslåing, og ser frem til videre samarbeid og medvirkning i 

prosessen. 

 

Fra tillitsvalgte i Vestfold kommunerevisjon har det ikke kommet innspill til justeringer. 

Ansatte gir uttrykk for at de ser positivt på en eventuell fremtidig sammenslåing.  
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3 Bakgrunn, muligheter og utfordringer 

3.1 Fakta om selskapene – tabell 

 

3.2 Bakgrunn 

Bakgrunnen for at revisjonsenhetene nå ser behov for å vurdere sammenslåing er 

endringer i eksterne rammevilkår gjennom kommune- og regionreform, samtidig med 

en økt konkurranse og etterspørsel etter spesialkompetanse. De sentrale elementene 

drøftes i det følgende.  

3.2.1 Kommune- og regionreform 

Kommune- og regionreformen har som mål å etablere større, mer robuste kommuner 

og fylkeskommuner. Det er gjennomført og planlagt en rekke sammenslåinger av både 

kommuner og fylkeskommunene for Telemark og Vestfold. Disse endrede 

rammevilkårene krever at vi utvikler revisjonsenhetene slik at vi fortsatt kan levere 

revisjonstjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Det er også sentralt at 

vi har en organisasjonsform som gjør det mulig å være en totalleverandør av 

revisjonstjenester for våre eiere. 

3.2.2 Konkurransemessige utfordringer – konsolidering i bransjen 

Kommunal revisjon har de siste årene opplevd stadig økende konkurranse fra private 

aktører. Erfaringen er at de private revisjonsfirmaene gjerne har en lav «inngangspris» 

for å komme inn på markedet, men med et stort omfang av tilleggsfakturering for 

Selskapsnavn Telemark kommunerevisjon IKS Vestfold kommunerevisjon

Selskapsform IKS §27 eget rettssubjekt

Organisasjonsnummer 985 867 402 987 582 847

Antall deltakere (pr 2018) 20 6

Antall styremedlemmer 6 + 1 ansatterepresentant 6 + 1 ansatterepresentant

Kontorsteder Skien og Bø Horten

Antall ansatte 26 10

Antall årsverk 23,3 10

Omsetning 2017 (ekskl. momskomp) 24 214 286 10 682 100

> herav omsetning fra eiere 23 152 959 (95,6%) 9 750 000 (91,3 %)

> herav ekstern omsetning 1 061 327 (4,4%) 932 100 (8,7 %)

Regnskapsprinsipper Regnskapsloven små foretak Kommunale 

Egenkapital uten pensjonsforpliktelser 10 351 530 3 511 769

Pensjonsforpliktelser 16 411 667 3 781 245

Reell egenkapital fratrukket pensjonsforpliktelser -6 060 137 -269 476 (1)

(1) Premieavvik 2017 fratrukket

Nøkkelopplysninger om selskapene:
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bistand og ekstraoppgaver som ikke inngår i et tilbud. Denne konkurransen er 

ytterligere økt etter at grensen for revisjonsplikt for private virksomheter ble hevet. 

3.2.3 Sterkere og mer spissede fagmiljøer 

Som følge av økt konkurranse og en stram kommuneøkonomi, opplever vi at eierne 

forventer at kostnadene til revisjon reduseres, og at vi har konkurransedyktige priser. 

Samtidig blir kommunal og fylkeskommunal sektor stadig mer kompleks, og vi opplever 

økende krav til kompetanse og større etterspørsel etter spesialkompetanse. Dette 

medfører behov for større fagmiljø. Konkurransen om kompetansen er også økt. 

 

Et større og bredere fagmiljø vil kunne løse flere oppgaver for våre oppdragsgivere. 

Det kan nevnes bistand/veiledning for kontrollutvalget og administrasjonen, samt 

undersøkelser av ulik art. Et fremtidig selskap bør, utover de lovbestemte oppgavene, 

kunne tilby ulike tjenester som etterspørres av kommunene. 

 

Det er avgjørende for selskapet å ha ansatte med rett fagkompetanse, både innenfor 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. De to selskapene har i dag få 

oppdragsansvarlige revisorer, og er derfor sårbare med tanke på eventuell sykdom, 

permisjoner eller avganger. Forvaltningsrevisjon vektlegges spesielt fra våre eiere, og i 

konkurransegrunnlag. Et sammenslått selskap vil få et større fagmiljø på 

forvaltningsrevisjon, som kan sikre ytterligere spesialkompetanse innenfor enkelte 

fagområder.  

 

3.3 Muligheter 

Et større revisjonsselskap vil gi muligheter for bedre ressursutnyttelse, større 

fleksibilitet og mulighet for spesialisering. Det vil gi grunnlag for økt effektivitet ved 

prosjektgjennomføring, og kan heve både kvalitet og gi kortere leveringstid. En 

sammenslåing vil gi mulighet for å etablere et sterkt faglig miljø, som kan tilby de 

tjenester våre eiere etterspør til konkurransedyktige priser og med god kvalitet.  

Det er sentralt å utvikle og tiltrekke seg gode medarbeidere. Et større selskap vil mer 

effektivt kunne gjennomføre kursing, etterutdanning og kompetanseoverføring for 

eksisterende ansatte. Samtidig er det å forvente at en større enhet vil fremstå mer 

attraktiv for nye medarbeidere.    

 



15/19 Etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS - 19/00114-1 Etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS : Utredning sammenslåing TKR og VKR endelig 2018-08-22

Utredning – sammenslåing av Vestfold og Telemark kommunerevisjoner 

 

 

Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no 

Vestfold kommunerevisjon       www.vestfoldkommunerevisjon.no  

5 

3.4 Utfordringer 

3.4.1 Selskapene - ansatte 

For å utnytte mulighetene nevnt over, må selskapene få til en god og ryddig 

sammenslåingsprosess. Endringsprosesser er krevende både for ledere og ansatte.  

 

TKR og VKR har siden 2014 hatt et samarbeid, og enhetene kjenner hverandre godt. 

Det er et godt fungerende samarbeid både på ledernivå, regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. De ansatte kjenner hverandre gjennom samarbeidet, det benyttes 

felles systemer for regnskapsrevisjon og til dels felles maler for forvaltningsrevisjon.  

 

Vi anser generelt en endringsprosess som en utfordring, men mener at grunnlaget som 

er lagt i forkant, samt fokus på en god sammenslåingsprosess vil gjøre denne 

utfordringen liten.  

3.4.2 Eierne 

En sammenslåingsprosess vil innebære at våre eiere vil bli deltakere i et større selskap, 

med flere eiere. Innflytelse og styringsmulighet kan bli redusert, og dette kan 

oppfattes som problematisk. Dette er en sentral utfordring som er vektlagt i vurdering 

av selskapsform.   
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4 Gjennomføring av sammenslåing 

4.1 Fremtidig selskapsform - alternativer 

Basert på det vi vet om dagens eiere, nye eiere og effekter av kommune- og 

fylkessammenslåing vil det sammenslåtte selskapet få 24 eiere: 17 kommuner i 

Telemark, 6 kommuner i Vestfold samt den nye fylkeskommunen. 

 

Et spørsmål er hvilken selskapsform som er ønskelig. I utredningen er det tatt 

utgangspunkt i tre aktuelle selskapsformer: enten interkommunalt selskap etter IKS-

loven (IKS), aksjeselskap (AS) eller samvirkeforetak (SA). For ansattrettigheter, 

virkeområdet for offentligrettslig lovgivning og revisors uavhengighet har 

selskapsformen ikke særlig betydning.  

 

Økonomisk ansvar for eierne er begrenset til innskutt kapital for AS og SA, mens IKS gir 

hver eier ansvar for en gitt andel av selskapets forpliktelser. Behandlingen av 

pensjonsforpliktelsene i dagens enheter vil bli et tema ved avviklingen av disse 

enhetene. Det vises til avsnitt 6.3. 

 

4.1.1 Aksjeselskap 

Aksjeselskap reguleres av lov om aksjeselskaper 13.6.1997 nr. 44 og lov om 

allmenaksjeselskaper 13.6.1997 nr. 45. Eierne betegnes som aksjonærer (eier av 

aksjer), som skyter inn kapital i selskapet ved stiftelsen (aksjekapital).  

 

Eiernes ansvar for selskapets forpliktelser er begrenset til kapitalinnskuddet, og 

aksjeselskaper kan gå konkurs. Eierandeler i aksjeselskap skifter eier ved salg av aksjer. 

Inn og uttreden forutsetter et fungerende marked for kjøp og salg av aksjer for at 

eierformen skal fungere praktisk og smidig. Alternativt må en eventuell uttreden 

gjennomføres ved en partiell likvidasjon av selskapet, noe som er en tungvint og 

tidkrevende prosess. Inntreden kan løses ved kapitalutvidelse, som er en enklere 

prosess. 

 

Selskapsformen vurderes derfor som lite formålstjenlig for organisering av et felles 

revisjonsselskap. 
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4.1.2 Samvirkeforetak (SA) 

Samvirkeforetak opprettes etter reglene i lov om samvirkeforetak 29.6.2007 nr. 81. 

Eierne av et samvirkeforetak betegnes som medlemmer i foretaket.  

 

Samvirkeforetaksformen kjennetegnes av at den typisk brukes der medlemmer ønsker 

å løse en oppgave i fellesskap. Samvirkeforetaksformen kjennetegnes videre ved at 

medlemskapet er fleksibelt, ved at medlemskap som utgangspunkt er åpent for alle 

som kan få sine økonomiske interesser ivaretatt av foretaket, og at det etter loven er 

kort frist for utmelding. Både innmelding og utmelding kan med visse begrensninger 

reguleres i vedtektene. 

 

Medlemmene hefter kun for sin innskutte kapital. Selskapet kan dermed gå konkurs. 

Selskapets øverste eierorgan er årsmøtet. Medlemmenes stemmevekt tilsvarer 

eierandelens størrelse. Fullmakter til årsmøtet kan delegeres både internt i den 

enkelte kommune og til andre medlemmer.  

 

Selskapsformen har frem til nå vært svært lite benyttet som samarbeidsform i 

kommunesektoren. Det foreligger ett eksempel på at dette er gjort innenfor 

kommunerevisjon. Revisjon Midt-Norge SA er det nye felles revisjonsselskapet i 

Trøndelag. Selskapet er etablert fra 2018 med 44 medlemmer.  

 

Samvirkeforetak er fleksibelt og passer godt hvis det er mange medlemmer. Vår 

vurdering er at det ikke er så mange deltakerkommuner i samarbeidet Vestfold og 

Telemark at denne fordelen slår inn. 

 

4.1.3 § 27-selskap 

Vestfold kommunerevisjon er i dag organisert som et § 27-selskap. Selskapsformen er 

foreslått videreført med visse endringer i forslaget til ny kommunelov, som ventes å 

tre i kraft 1.7.2019, og skal hete kommunalt oppgavefellesskap. Selskapsformen er 

beregnet på samarbeid om enklere oppgaver. Ny kommunelov vil innebære at 

selskapsformen vil ligge nært opp til IKS-loven når det gjelder representasjon i 

eierorgan og eieransvar for forpliktelser. Enkelt sagt får den en litt strammere form 

enn dagens § 27, men noe løsere enn IKS-loven.  

 

Det vurderes som uhensiktsmessig å videreføre et så sammensatt samarbeid mellom 

så mange eiere basert på en § 27 selskapsform. 
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4.1.4 IKS 

IKS som selskapsform anses kjent og beskrives ikke nærmere, bortsett fra at dette er et 

ansvarlig selskap, med relativt rigid regulering av formkrav i eierstyringen.  

 

Telemark kommunerevisjon er organisert som et IKS i dag, og dette er en utbredt 

organisasjonsform både for kommunale revisjonsselskaper og andre interkommunale 

virksomheter. Vi legger til grunn at ønsket organisasjonsform for et felles selskap er 

IKS. 

 

Vi har vurdert om et felles selskap skal organiseres gjennom en utvidelse og 

navneendring av dagens TKR, eller om dagens to selskap skal oppløses og det etableres 

et nytt IKS.  

 

TKR har 20 eiere pr. 1. januar 2018. En utvidelse med netto 4 nye eiere fra 1. januar 

2020 er en mulig løsning. En slik løsning fordrer endring av selskapsavtalen, herunder 

selskapsnavn og eierfordeling, og vil i likhet med etablering av et nytt selskap betinge 

behandling i samtlige kommunestyrer. Besparelsen vil ligge i at man unngår 

nedleggelse og avvikling av en enhet med så vidt mange eiere. Det vil heller ikke være 

behov for valg av ny revisor i de opprinnelige eierkommunene. En slik løsning vil 

betinge en omfordeling av dagens eierbrøk, samt at det må tas stilling til forholdet 

mellom dagens udekkede pensjonsforpliktelse i TKR og den forpliktelsen som følger 

med inn fra VKR. 

 

Dagens selskaper har ingen anleggsmidler eller langsiktig gjeld, heller ikke kortsiktig 

gjeld utover leverandørgjeld og ikke forfalte forpliktelser overfor offentlige 

myndigheter og ansatte. Disse forpliktelsene samt fordringer kan gjøres opp i de 

tidligere enhetene forut for endelig avvikling. Et nytt IKS vil derfor kunne stiftes uten 

overtakelse av eiendeler og forpliktelser. Alternativt kan også kortsiktige fordringer og 

gjeld overføres til et nystiftet selskap. Det kan betinge aksept fra kreditorene. 

 

Fordelen med å etablere et nytt IKS, er at det da bygges et nytt felles prosjekt fra 

grunnen av. Det vil på fritt grunnlag kunne tas stilling til eierfordeling og 

finansieringsmodell. Det gir også en friere mulighet til å ta stilling til hvordan opptjent 

egenkapital i de tidligere enhetene skal disponeres. Videre må det for begge de 

tidligere enhetene tas stilling til hvordan pensjonsforpliktelsene skal håndteres. Det 

vises til eget avsnitt om dette temaet. 

 

I det videre legger vi til grunn at den foretrukne selskapsformen er et nytt IKS. 
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5 Eierstruktur og finansieringsmodell 

5.1 Eierstyring og styresammensetning 

Deltakerne i et IKS utøver sine eierinteresser i representantskapsmøtet. Hver 

representant har en stemme, med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen. Dagens 

TKR har en representant per eier, og en stemmevekting som er basert på 

innbyggertallet ved stiftelsen av selskapet. 

 

En vanlig løsning i andre interkommunale revisjonsselskap er å gruppere deltakernes 

eierandel og stemmevekt i størrelseskategorier. Det nye selskapet vil ha 23 

deltakerkommuner samt fylkeskommunen. Kommunene, utenom fylkeskommunen, 

varierer i størrelse fra ca. 1 300 til ca. 62 000 innbyggere. 

 

For at ikke representantskapet skal bli et for stort organ, anbefaler vi at hver eier har 

en representant, og at det avtales en stemmevekting basert ansvarsdel. For å sikre 

smidighet i eierutøvelsen bør det velges flere enn en vara per representant.  

 

Både VKR og TKR har i dag 6 eiervalgte styremedlemmer samt en ansattrepresentant. 

Erfaringen med et styre av denne størrelsen er god. Det er tilstrekkelig mange til å gi 

bredde i både kompetanse og representasjon basert på geografi og 

kommunestørrelse. Et styre med 6 eiervalgte og en ansattrepresentant foreslås 

videreført. 

 

5.2 Ansvarsfordeling og innskuddsforpliktelse 

Et IKS kan stiftes uten innskuddsforpliktelse. Det følger av IKS lovens § 5. Dagens TKR 

har en innskutt selskapskapital på kr 1 198 500, mens VKR som et § 27 samarbeid ikke 

har innskutt selskapskapital. 

 

Det foreslås at selskapet stiftes uten at det skytes inn ny kapital fra eierne. 

Gjenværende positiv egenkapital fra dagens enheter vil bli benyttet som 

kapitalinnskudd. Regnskapsmessig behandles dette som annen innskutt egenkapital og 

ikke selskapskapital siden selskapet stiftes uten at det skytes inn ny kapital fra eierne 

basert på deres eierandeler. 
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Ansvarsfordelingen bør reflektere størrelsen på kommunene, men likevel være slik at 

alle deltakere får en viss representasjon. Følgende modell for fordeling av eierandeler 

foreslås: 

 En fastkomponent hvor 1/3 av andelene fordeles likt på deltakerne, mens de 

resterende 2/3 fordeles etter folketall avrundet. 

 Fylkeskommunens «folketallsbaserte» eierandel settes til det dobbelte av den 

største kommunen 

 

Det vil gi følgende eier- og ansvarsfordeling i selskapet: 

 
  

 

 

 

K nr Deltaker Eierandel i %

0000 Vestfold-Telemark fylke 16,8                  

0710 Sandefjord kommune 9,1                    

0000 Nye Tønsberg kommune 8,1                    

0806 Skien kommune 8,1                    

0712 Larvik kommune 7,2                    

0805 Porsgrunn kommune 5,9                    

0000 Horten kommune 4,8                    

0000 Nye Færder kommune 4,7                    

0000 Nye Holmestrand kommune 4,3                    

0814 Bamble kommune 3,1                    

0807 Notodden kommune 3,0                    

0815 Kragerø kommune 2,7                    

0000 Nye Midt-Telemark kommune 2,7                    

0819 Nome kommune 2,2                    

0826 Tinn kommune 2,1                    

0817 Drangedal kommune 1,9                    

0834 Vinje kommune 1,9                    

0828 Seljord kommune 1,8                    

0829 Kviteseid kommune 1,7                    

0811 Siljan kommune 1,7                    

0833 Tokke kommune 1,7                    

0827 Hjartdal kommune 1,6                    

0830 Nissedal kommune 1,6                    

0831 Fyresdal kommune 1,6                    
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5.3 Finansieringsmodell – prinsipp for fakturering 

Finansieringsmodellen er ikke knyttet til ansvarsfordelingen. Det foreslås at selskapets 

tjenesteyting til eierne finansieres basert på en faktureringsmodell som dekker: 

 

 Regnskapsrevisjon (definert som fast pris basert på kommunens størrelse) 

 Forvaltningsrevisjon (med et definert antall timer i året som eventuelt kan 

fremføres til etterfølgende år). Andelen av driftstilskuddet fordeles på 

o forvaltningsrevisjoner 

o eierskapskontroller 

o selskapskontroller 

 

Ytterligere revisjoner og tjenester utover det som er avtalt innenfor denne rammen, 

samt attestasjoner utføres etter bestilling og faktureres avtalt honorar alternativt etter 

medgått tid.  

 

Det inngås egne avtaler med kommunale foretak, kirkelige fellesråd og stiftelser som 

faktureres direkte etter avtalt honorar alternativt etter medgått tid. 

 

Det foreslås en harmonisert faktureringsmodell som er transparent for eierne. 

Modellen forutsetter at kommunene når det gjelder regnskapsrevisjon leverer et 

regnskap med en avtalt forventet kvalitet og tidsriktighet. Modellen baserer seg videre 

på en fastkomponent som er lik for alle, med et tillegg som reflekterer kommunens 

størrelse. 
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6 Økonomi 

6.1 Økonomisk status i selskapene  

Det vises enkelte regnskapsstørrelser per 31.12.17 i tabell under. Regnskapene i sin 

helhet er presentert i vedlegg.  

 Telemark kommunerevisjon Vestfold kommunerevisjon 

Driftsregnskap 31.12.17   

Driftsinntekter 24 505 337 11 969 715 

Lønnsutgifter 19 279 569 8 429 360 

Andre driftsutgifter 4 128 474 2 079 575 

Årsresultat 1 201 949 1 809 655 

Balanse 31.12.17   

Anleggsmidler 932 052 20 328 660 

Omløpsmidler 

Herav bankinnskudd 

12 733 575 

12 225 313 

5 209 510 

4 382 366 

Sum eiendeler 13 665 627 25 583 170 

Egenkapital 10 351 530 139 363 

 

De to selskapene har forskjellige regnskapsprinsipper. TKR utarbeider regnskapet etter 

regnskapsloven, mens VKR utarbeider sitt regnskap i henhold til bestemmelsene i 

kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk.  De ulike regnskapsprinsippene gir 

en forskjell mellom regnskapene knyttet til pensjon.  

 

I tråd med regnskapslovens bestemmelser balansefører ikke TKR sine pensjonsmidler 

og forpliktelser. Dette opplyses kun i note. TKR’s netto pensjonsforpliktelse per 

31.12.2017 er på ca. kr 16,4 mill.  VKR balansefører sine pensjonsmidler og 

pensjonsforpliktelser, og har per utgangen av 2017 en netto pensjonsforpliktelse på ca. 

kr 3,8 mill. Selskapenes pensjonsforpliktelser er ikke direkte sammenlignbare idet 

TKR’s forpliktelser er beregnet etter regnskapslovens forutsetninger, som bl.a. 

inkluderer arbeidsgiveravgift, mens VKR’s forpliktelser er beregnet etter kommunale 

prinsipper, som ikke inkluderer arbeidsgiveravgift. Det vises til nærmere drøftelse av 

pensjonsforpliktelsene under avsnitt 6.3. 

 

Utover regnskapsføring av pensjon, er det ingen vesentlige vurderingsforskjeller 

mellom de ulike regnskapsprinsippene.  
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6.2 Prinsipper for overføring av aktiva og passiva 

Prinsipper for overføring av aktiva og passiva må sikre en rettferdig inngang for de 

ulike kommunene, samtidig som nytt selskap gis tilstrekkelig rammer for videre drift.  

Pensjon som utgjør det vesentligste av balansen til begge selskapene, og det vises her 

til vurdering av pensjon i punkt 6.3. 

 

Eventuelle bankinnskudd videreføres i nytt selskap, for å sikre tilstrekkelig likviditet for 

videre drift. 

 

6.3 Pensjonsordning og -forpliktelser 

Både Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon er medlemmer i 

KLP. Selskapene har en ordinær ytelsesbasert kommunal pensjonsordning. 

Dagens eierkommuner hefter for pensjonsforpliktelsene i forhold til sin eierandel i de 

respektive selskapene. 

 

Hovedregelen er at tidligere arbeidsgiver hefter for allerede opptjente rettigheter, og 

er også i fremtiden ansvarlig for å betale reguleringspremie for oppsatte rettigheter 

som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver, jf. overføringsavtalen. Ved en 

virksomhetsoverdragelse vil også disse forpliktelsene overføres det nye selskapet, med 

mindre forpliktelsene gjøres opp.  

 

For virksomheter som er tilsluttet KLP og avtalen om overføring og samordning av 

pensjonsrettigheter («overføringsavtalen»), skal det kreves en engangspremie for 

forventede framtidig tilleggspremie (§9, 3 ledd) til sikringsordningen. Dette skal dekke 

framtidige G-reguleringer, mulig uttak av pensjon etter 85 års regelen, AFP fra 65 år 

eller andre mulige utslag av regelverket for offentlige tjenestepensjoner under 

overføringsavtalen. Engangspremien inneholder videre et forsikringselement fordi 

Pensjonskontoret ikke tar risikoen for fremtidige hendelser og endringer i 

beregningsforutsetninger som måtte øke forpliktelsen. Av den grunn er den beregnede 

forpliktelsen etter sikringsordningens prinsipper høyere enn de rent regnskapstekniske 

beregningene. 
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KLP har beregnet engangspremien i de to selskapene til sikringsordningen ved en 

eventuell avvikling: 

 

Alle forpliktelser Pensjonsforpliktelse beregnet etter 

overføringsavtalen pr. 1. januar 2018 

Telemark kommunerevisjon IKS 17 283 270 

Vestfold kommunerevisjon 7 299 811 

 

Det foreslås at medlemskapet i KLP videreføres i et nytt selskap og at dagens 

forpliktelser videreføres i det nye selskapet for de ansatte overføres til det nye 

selskapet. Basert på det vi pr. i dag vet om pensjonsavganger i perioden frem til 1. 

januar 2020 og at alle dagens ansatte overføres, vil forpliktelsene utgjøre: 

 

Forpliktelser knyttet til de ansatte som 

forventes overført til ny enhet 

01.01.2020 

Pensjonsforpliktelse beregnet etter 

overføringsavtalen pr. 01.01.2018 

Telemark kommunerevisjon IKS      5 517 787  

Vestfold kommunerevisjon 1 446 096 

 

Det må tas stilling til hvordan ansvaret for reguleringsforpliktelsene vedr. oppsatte og 

løpende pensjoner pr. 1. januar 2020 skal dekkes inn. Forpliktelsene antas å utgjøre: 

 

Forpliktelser knyttet til tidligere ansatte, 

både oppsatte og løpende pensjoner pr. 

01.01.2020 

Pensjonsforpliktelse beregnet etter 

overføringsavtalen pr. 01.01.2018 

Telemark kommunerevisjon IKS    11 765 483 

Vestfold kommunerevisjon 5 853 715 

 

Dersom disse forpliktelsene skal dekkes av de tidligere enhetene, vil hverken VKR eller 

TKR hver for seg være i stand til å dekke dette med sin egenkapital. Det vil forutsette 

innbetalinger fra selskapenes respektive eiere, og selskapene vil være uten egenkapital 

til å ta med inn i det nye selskapet. Dermed vil ikke det nye selskapet kunne stiftes 

uten et vesentlig kapitalinnskudd fra stifterne for å ha tilgjengelig driftskapital. 

 

Det foreslås derfor at også disse reguleringsforpliktelsene overføres til det nye 

selskapet, og at selskapet dekker de løpende reguleringspremiene. Ved eventuelle 

uttredener av deltakere og ved avvikling av selskapet, vil ansvaret for de samlede 

pensjonsforpliktelsene ifølge IKS-loven fordeles iht. eier- og ansvarsfordelingen i 
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selskapsavtalen om ikke annet er avtalt. For å sikre at ansvaret for disse historiske 

forpliktelsene dekkes av de som var eiere i de tidligere selskapene, foreslås det å 

avtale følgende fordelingsmekanisme: 

 

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende 

prinsipper: 

1. pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunkt baseres 

på eierandel i selskapet 

2. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt 

etter etableringstidspunkt 1. januar 2020 baseres på eierandel i selskapet 

3. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra de 

tidligere enhetene Vestfold kommunerevisjon (org.nr. 987 582 847) og 

Telemark kommunerevisjon IKS (org.nr. 985 867 402) fordeles på 

deltakerne i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS 

basert på eierandel i de respektive selskapene på avviklingstidspunkt 

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av 

Pensjonskontoret i «Overføringsavtalens sikringsordning». Ved endringer i 

pensjonslovgivning eller pensjonsordninger skal disse prinsippene for fordeling av 

de historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for deltakerne i selskapet. 

 

Denne fordelingsmekanismen foreslås tatt inn i selskapsavtalens § 12 om uttreden og 

oppløsning. 

6.4 Regnskapsprinsipper 

Hovedregelen etter IKS loven er at selskapene følger regnskapslovens 

regnskapsprinsipper. Kommunale regnskapsprinsipper kan benyttes når dette er 

fastsatt i selskapsavtalen.  

 

Selskapet vil ikke ha anleggsmidler eller behov for opptak av langsiktig gjeld. Dermed 

bortfaller behovet for å for å avlegge eget investeringsregnskap. For den type 

virksomhet selskapet driver antas ikke forskjellen mellom det kommunale 

anordningsprinsippet og det regnskapsmessige periodiseringsprinsippet å medføre 

forskjellig regnskapsrapportering. 

 

Det foreslås derfor at IKS lovens hovedregel om regnskapslovens prinsipper legges til 

grunn. Dersom det er ønskelig å regnskapsføre pensjonsforpliktelsene, er det en valgfri 

opsjon etter regnskapslovens regler for små foretak. 
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7 Organisering og lokalisering 

7.1 Selskapsnavn 

Vi foreslår at selskapet får navnet Vestfold og Telemark revisjon IKS, forkortet VT-

revisjon. Navnet harmonerer da med navnet på det nye fylket, er beskrivende for 

virksomheten og ikke for langt. Dette navnet gir mulighet for web-domenet                  

vt-revisjon.no som allerede er registrert. 

  

7.2 Kontorkommune og kontorstruktur 

Selskapene har i dag tre kontorer: Horten, Skien (kontoradresse) og Bø. Vi mener at 

det har vesentlig verdi å beholde denne kontorstrukturen i et nytt selskap. Alle 

kontorene har gode kompetansemiljøer, og ivaretar behovet for lokalkunnskap og 

geografisk nærhet til kommunene. Det er lange avstander i deler av Telemark. Av den 

grunn har det hittil ikke vært vurdert som hensiktsmessig å betjene hele fylket fra ett 

kontor. Denne vurderingen endres ikke ved en sammenslåing. Kontorstrukturen sikrer 

også avstand i saker der det er behov for det. Videre sikrer nåværende kontorstruktur 

god spredning av kompetansearbeidsplasser i det nye fylket. 

 

Selskapene har hver for seg en samlet administrativ og faglig ledelse. Organisering av 

det nye selskapets ledelse fastlegges av styret ut fra en samlet vurdering av 

administrative og faglige behov. Selskapets kontorkommune må bestemmes siden 

dette er et krav etter IKS loven til innhold i selskapsavtalen.  
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8 Forholdet til ansatte i selskapene 

8.1 Medvirkning i prosessen 

Prosess og utredning av sammenslåing er drøftet med tillitsvalgte i samsvar med 

hovedavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Ansatte har hatt anledning til å gi 

innspill gjennom hele prosessen. Ansattes medvirkning vil bli ivaretatt i samsvar med 

gjeldende avtaleverk gjennom hele prosessen. 

8.2 Virksomhetsoverdragelse og harmonisering av lokale avtaler 

Ved etablering av et nytt selskap legges det til grunn at kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven 

om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse.  

8.2.1 Ingen overtallighet 

Det blir ingen overtallighet i forbindelse med sammenslåingen. Forut for 

sammenslåingen har oppdragsmengden i begge selskapene blitt redusert som følge av 

kommunesammenslåinger og regionreform. Samtidig har begge selskapene hatt 

naturlig avgang i personalgruppen, og det har kommet til nye kommuner som eiere i 

Vestfold. Samlet sett har dette balansert arbeidsmengden mot tilgjengelige ressurser. 

8.2.2 Arbeidssted og arbeidsoppgaver 

De ansatte beholder nåværende oppmøtested og arbeidsoppgaver.  

8.2.3 Lokale avtaler – arbeidstid, ferie, permisjonsordninger, lønn og godtgjøring, 

pensjon 

Ved virksomhetsoverdragelse får alle ansatte tilbud om stilling i den nye 

revisjonsenheten med samme lønns- og arbeidsvilkår som de har i dag. De to 

selskapene har tilnærmet like ordninger når det gjelder arbeidstid, ferie og permisjon, i 

samsvar med hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Det nye selskapet 

meldes inn i arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift, slik tilfellet er for de to selskapene i 

dag. Dette sikrer at dagens avtaleverk på selskapsnivå også kan videreføres i nytt 

selskap. Eventuelle harmoniseringsbehov ivaretas gjennom ordinære prosesser 

mellom arbeidstakere og arbeidsgiver i nytt selskap. Det gjennomsnittlige lønnsnivået i 

de to selskapene er tilnærmet likt. De ansatte beholder sine individuelle 

arbeidsavtaler. Eventuelle behov for harmonisering av individuelle lønns- og 

arbeidsvilkår må skje gjennom ordinære prosesser mellom arbeidstakere og 

arbeidsgiver i nytt selskap. Eksisterende pensjonsordninger videreføres.  
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9 Tjenesteleveranser 

9.1 Til egne eiere 

Dagens selskaper leverer hele tjenestespekteret som er naturlig for et 

kommunerevisjonsselskap; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroller 

og ulike attestasjonsoppgaver. Dette vil bli videreført i det nye selskapet. Et 

sammenslått selskap gir mulighet for ytterligere spissing av kompetansen som vil gi 

grunnlag for mer effektive og kvalitetsmessige tjenesteleveranser.  

9.2 Eksterne oppdragsgivere 

Dagens selskap leverer tjenester for til sammen ca. kr 2 mill. til eksterne 

oppdragsgivere. Dette utgjør i underkant av 6 % av samlet omsetning. 

Egenregibegrensningen ligger på 20 % andel av omsetningen. Det gir selskapet en 

mulighet for å kunne påta seg ytterligere eksterne oppdrag innenfor de rammene 

regelverket åpner for. 

9.3 Arbeidsform og arbeidsverktøy 

De to selskapene har hatt et nært faglig samarbeid siden 2015. Det innebærer at vi har 

en felles metodikk og lik arbeidsform. Begge selskapene bruker samme 

revisjonsverktøy innenfor regnskapsrevisjonen. Begge selskapene har behov for å 

anskaffe mer effektive saksbehandlings og arkivsystemer. Dette vil mest 

kostnadseffektivt kunne gjennomføres av et sammenslått selskap. 
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10 Gjennomføring av sammenslåing 

10.1 Forankring hos eierne 

Det gjennomføres eiermøter i dagens enheter høsten 2018 hvor prosessen og forslag 

til modell forankres. 

10.2 Etablering av nytt selskap 

Det nye Vestfold og Telemark revisjon IKS stiftes tidlig i 2019. I forbindelse med 

kommunestyrenes / fellesnemndenes vedtak av det nye selskapets selskapsavtale, 

velges samtidig det nye selskapet som kommunenes/fylkeskommunens revisor. 

10.3 Avtale om overføring av aktiva og passiva 

Gjennomføres våren 2020 etter at dagens enheters regnskapstall for 2019 er kjent. 

10.4 Avvikling av enheter 

Gjennomføres når alle overføringer av ansatte og balanseposter er sluttført. 

Nødvendige formaliteter følger av kommuneloven og IKS loven. 
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11 Vedlegg 

11.1 Utkast til selskapsavtale 

11.2 Årsregnskap 2017 Vestfold kommunerevisjon 

11.3 Årsregnskap 2017 Telemark kommunerevisjon IKS 
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Selskapsavtale for 
 

VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS 
 

Gjeldende fra stiftelse til 31.12.2019 
 

 
§ 1 Selskapet 

Vestfold og Telemark revisjon IKS er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale 
selskaper – lov av 29.01.1999 nr. 06. 
 
Vestfold og Telemark revisjon IKS har følgende deltakere: 
 

 
 
 

K nr Deltaker Eierandel i %

0700 Vestfold fylke 9,7                         

0701 Horten kommune 4,8                         

0704 Tønsberg kommune 6,7                         

0710 Sandefjord kommune 9,1                         

0712 Larvik kommune 7,2                         

0713 Sande kommune 1,7                         

0715 Holmestrand kommune 2,6                         

0716 Re 1,4                         

0729 Færder kommune 4,7                         

0800 Telemark fylke 7,0                         

0805 Porsgrunn kommune 5,9                         

0806 Skien kommune 8,1                         

0807 Notodden kommune 3,0                         

0811 Siljan kommune 1,7                         

0814 Bamble kommune 3,1                         

0815 Kragerø kommune 2,7                         

0817 Drangedal kommune 1,9                         

0819 Nome kommune 2,2                         

0821 Bø 1,6                         

0822 Sauherad 1,1                         

0826 Tinn kommune 2,1                         

0827 Hjartdal kommune 1,6                         

0828 Seljord kommune 1,8                         

0829 Kviteseid kommune 1,7                         

0830 Nissedal kommune 1,6                         

0831 Fyresdal kommune 1,6                         

0833 Tokke kommune 1,7                         

0834 Vinje kommune 1,9                         
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§ 2 Hovedkontor 
Vestfold og Telemark revisjon IKS har sitt hovedkontor i Skien kommune. 
 

§ 3 Formål og ansvarsområde 
Vestfold og Telemark revisjon IKS skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. 
Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for 
deltakerne. 
 
Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre 
selskaper. 
 
Selskapet har ikke erverv til formål. 

 
§ 4 Innskuddsplikt og eierandel 
Deltakerne har ikke innskuddsplikt.  Deltakernes ansvarsdel tilsvarer deltakernes eierandel 
med følgende fordeling: 
 

  
 

K nr Deltaker Eierandel i %

0700 Vestfold fylke 9,7                         

0701 Horten kommune 4,8                         

0704 Tønsberg kommune 6,7                         

0710 Sandefjord kommune 9,1                         

0712 Larvik kommune 7,2                         

0713 Sande kommune 1,7                         

0715 Holmestrand kommune 2,6                         

0716 Re 1,4                         

0729 Færder kommune 4,7                         

0800 Telemark fylke 7,0                         

0805 Porsgrunn kommune 5,9                         

0806 Skien kommune 8,1                         

0807 Notodden kommune 3,0                         

0811 Siljan kommune 1,7                         

0814 Bamble kommune 3,1                         

0815 Kragerø kommune 2,7                         

0817 Drangedal kommune 1,9                         

0819 Nome kommune 2,2                         

0821 Bø 1,6                         

0822 Sauherad 1,1                         

0826 Tinn kommune 2,1                         

0827 Hjartdal kommune 1,6                         

0828 Seljord kommune 1,8                         

0829 Kviteseid kommune 1,7                         

0830 Nissedal kommune 1,6                         

0831 Fyresdal kommune 1,6                         

0833 Tokke kommune 1,7                         

0834 Vinje kommune 1,9                         
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§ 5 Representantskapet 

Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin representant med personlig 
vararepresentant. 
Ved voteringer vektes den enkelte kommunes stemme svarende til deltakernes eierandel i 
selskapet med utgangspunkt i fremmøtte deltakere. 
Representantskapet velger selv leder og nestleder. 
 

§ 6 Valgkomite 
Representantskapets leder og nestleder er valgkomite til styret. 
Valgkomiteen skal foreslå styremedlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i styret. 
Komiteen skal avgi skriftlig og begrunnet forslag til representantskapet. Valgkomiteens 
forslag skal følge saksdokumentene til representantskapet. 
 

§ 7 Styret 
Styret i selskapet består av syv medlemmer med seks varamedlemmer valgt i rekke og et 
personlig varamedlem for den ansattes representant. 6 styremedlemmer og 6 
varamedlemmer velges av representantskapet og 1 representant med vararepresentant for 
de ansatte velges av og blant de fast ansatte. De ansatte har i tillegg en observatør med 
møte og talerett. 
 

§ 8 Regnskapsprinsipp 

Regnskap skal føres etter regnskapsloven.  
 

§ 9 Låneopptak og garantistillelse 
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak –  
begrenset til kr. 4 000 000.  
 

§10 Lokale lønnsforhandlinger 

Styret fastsetter rammene for de lokale lønnsforhandlingene og fastsetter daglig leders lønn. 
 

§ 11 Møtegodtgjørelse 
Representantskapet fastsetter styrets godtgjørelse.  
 

§ 12 Uttreden og oppløsning 
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Uttreden gjennomføres i samsvar 
med reglene i IKS-loven, slik de lyder på tidspunktet for varsel om uttreden.  
 

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende 

prinsipper: 

1. pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunkt baseres på eierandel 

i selskapet 

2. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt etter 

etableringstidspunkt 1. januar 2020 baseres på eierandel i selskapet 
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3. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra de tidligere enhetene 

Vestfold kommunerevisjon (org.nr. 987 582 847) og Telemark kommunerevisjon IKS 

(org.nr. 985 867 402) fordeles på deltakerne i Vestfold kommunerevisjon og Telemark 

kommunerevisjon IKS basert på eierandel i de respektive selskapene på 

avviklingstidspunktet 

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i 

«Overføringsavtalens sikringsordning».  

 

Ved endringer i pensjonslovgivning eller pensjonsordninger skal disse prinsippene for 

fordeling av de historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for deltakerne i 

selskapet. 

 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet, før det 
sendes deltakerne for behandling. For øvrig gjelder reglene om oppløsning i IKS-loven slik de 
lyder når forslaget vedtas av representantskapet.  
 

§ 13 Voldgift 
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i 
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en 
voldgiftsrett på tre medlemmer, som oppnevnes i samsvar med voldgiftsloven. 
 

§ 14 Øvrige bestemmelser 
For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper. 

 
 
 

Representantskapet i Vestfold og Telemark revisjon IKS 
Skien, xx.xx.2019 

 



15/19 Etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS - 19/00114-1 Etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS : Selskapsavtale fra 01.01.2020

 

 1 

   
 

Selskapsavtale for 
 

VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS 
 

Gjeldende fra 01.01.2020 
 

 
§ 1 Selskapet 

Vestfold og Telemark revisjon IKS er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale 
selskaper – lov av 29.01.1999 nr. 06. 
 
Vestfold og Telemark revisjon IKS har følgende deltakere: 
 

 
 
 

§ 2 Hovedkontor 
Vestfold og Telemark revisjon IKS har sitt hovedkontor i Skien kommune. 
 
 

K nr Deltaker Eierandel i %

3800 Vestfold og Telemark fylke 16,8                  

3801 Horten kommune 4,8                    

3802 Holmestrand kommune 4,3                    

3803 Tønsberg kommune 8,1                    

3804 Sandefjord kommune 9,1                    

3805 Larvik kommune 7,2                    

3806 Porsgrunn kommune 5,9                    

3807 Skien kommune 8,1                    

3808 Notodden kommune 3,0                    

3811 Nye Færder kommune 4,7                    

3812 Siljan kommune 1,7                    

3813 Bamble kommune 3,1                    

3814 Kragerø kommune 2,7                    

3815 Drangedal kommune 1,9                    

3816 Nome kommune 2,2                    

3817 Midt-Telemark kommune 2,7                    

3818 Tinn kommune 2,1                    

3819 Hjartdal kommune 1,6                    

3820 Seljord kommune 1,8                    

3821 Kviteseid kommune 1,7                    

3822 Nissedal kommune 1,6                    

3823 Fyresdal kommune 1,6                    

3824 Tokke kommune 1,7                    

3825 Vinje kommune 1,9                    
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§ 3 Formål og ansvarsområde 
Vestfold og Telemark revisjon IKS skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. 
Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for 
deltakerne. 
 
Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre 
selskaper. 
 
Selskapet har ikke erverv til formål. 

 
§ 4 Innskuddsplikt og eierandel 
Deltakerne har ikke innskuddsplikt.  Deltakernes ansvarsdel tilsvarer deltakernes eierandel 
med følgende fordeling: 
 

  
 
§ 5 Representantskapet 

Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin representant med personlig 
vararepresentant. 
Ved voteringer vektes den enkelte kommunes stemme svarende til deltakernes eierandel i 
selskapet med utgangspunkt i fremmøtte deltakere. 
Representantskapet velger selv leder og nestleder. 
 

K nr Deltaker Eierandel i %

3800 Vestfold og Telemark fylke 16,8                  

3801 Horten kommune 4,8                    

3802 Holmestrand kommune 4,3                    

3803 Tønsberg kommune 8,1                    

3804 Sandefjord kommune 9,1                    

3805 Larvik kommune 7,2                    

3806 Porsgrunn kommune 5,9                    

3807 Skien kommune 8,1                    

3808 Notodden kommune 3,0                    

3811 Nye Færder kommune 4,7                    

3812 Siljan kommune 1,7                    

3813 Bamble kommune 3,1                    

3814 Kragerø kommune 2,7                    

3815 Drangedal kommune 1,9                    

3816 Nome kommune 2,2                    

3817 Midt-Telemark kommune 2,7                    

3818 Tinn kommune 2,1                    

3819 Hjartdal kommune 1,6                    

3820 Seljord kommune 1,8                    

3821 Kviteseid kommune 1,7                    

3822 Nissedal kommune 1,6                    

3823 Fyresdal kommune 1,6                    

3824 Tokke kommune 1,7                    

3825 Vinje kommune 1,9                    
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§ 6 Valgkomite 
Representantskapets leder og nestleder er valgkomite til styret. 
Valgkomiteen skal foreslå styremedlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i styret. 
Komiteen skal avgi skriftlig og begrunnet forslag til representantskapet. Valgkomiteens 
forslag skal følge saksdokumentene til representantskapet. 
 

§ 7 Styret 
Styret i selskapet består av syv medlemmer med seks varamedlemmer valgt i rekke og et 
personlig varamedlem for den ansattes representant. 6 styremedlemmer og 6 
varamedlemmer velges av representantskapet og 1 representant med vararepresentant for 
de ansatte velges av og blant de fast ansatte. De ansatte har i tillegg en observatør med 
møte og talerett. 
 

§ 8 Regnskapsprinsipp 

Regnskap skal føres etter regnskapsloven.  
 

§ 9 Låneopptak og garantistillelse 
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak –  
begrenset til kr. 4 000 000.  
 

§10 Lokale lønnsforhandlinger 

Styret fastsetter rammene for de lokale lønnsforhandlingene og fastsetter daglig leders lønn. 
 

§ 11 Møtegodtgjørelse 
Representantskapet fastsetter styrets godtgjørelse.  
 

§ 12 Uttreden og oppløsning 
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Uttreden gjennomføres i samsvar 
med reglene i IKS-loven, slik de lyder på tidspunktet for varsel om uttreden.  
 

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende 

prinsipper: 

1. pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunkt baseres på eierandel 

i selskapet 

2. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt etter 

etableringstidspunkt 1. januar 2020 baseres på eierandel i selskapet 

3. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra de tidligere enhetene 

Vestfold kommunerevisjon (org.nr. 987 582 847) og Telemark kommunerevisjon IKS 

(org.nr. 985 867 402) fordeles på deltakerne i Vestfold kommunerevisjon og Telemark 

kommunerevisjon IKS basert på eierandel i de respektive selskapene på 

avviklingstidspunktet 

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i 

«Overføringsavtalens sikringsordning».  
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Ved endringer i pensjonslovgivning eller pensjonsordninger skal disse prinsippene for 

fordeling av de historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for deltakerne i 

selskapet. 

 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet, før det 
sendes deltakerne for behandling. For øvrig gjelder reglene om oppløsning i IKS-loven slik de 
lyder når forslaget vedtas av representantskapet.  
 

§ 13 Voldgift 
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i 
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en 
voldgiftsrett på tre medlemmer, som oppnevnes i samsvar med voldgiftsloven. 
 

§ 14 Øvrige bestemmelser 
For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper. 

 
 
 

Representantskapet i Vestfold og Telemark revisjon IKS 
Skien, xx.xx.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00059-6 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 22.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 16/19 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

• Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 

• Referat fra dialogmøte/eiermøte for VIKS 04.04.2019 

• Henvendelse av 08.05.2019 og svar fra sekretariatet, VIKS 

 
Saksframstilling: 
 

 
• Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 

Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 legges frem til orientering.  
 

• Referat fra dialogmøte/eiermøte for VIKS 04.04.2019 
Referat fra dialogmøte/eiermøte for VIKS 04.04.2019 legges frem til 
orientering. Saken om inntreden i Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariatet IKS (Temark) blir behandlet i rådmannskollegiet og 
videre lagt frem for kommunestyrene i eierkommunene.  

 

• Henvendelse av 08.05.2019 fra Eikestrand Eiendom AS ved Jan Birger 
Carlsen vedrørende klageadgang legges frem til informasjon.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 25.03.2019 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10, Re 
Arkivsak: 19/00032 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Magnus Østlie, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem  
Lars Egeland, medlem 
Aleksander Leet, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Anja Ottervang Eriksen, observatør, rådgiver VIKS  

Heidi Wulff Jacobsen, sekretær, daglig leder VIKS 
  
Møteleder:  
  
Protokollfører:  
  

 

Jan Nærsnes  
 
Heidi Wulff Jacobsen 

  
Styreleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen merknader 
til innkallingen eller sakslisten.  
 
Før behandlingen av sakene på sakskartet ble det orientert om følgende 
forvaltningsrevisjoner og utvekslet erfaringer om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporter: 
Tønsberg: forvaltningsrevisjonsrapport  «Post og arkiv, lov om offentlighetsloven, 

alle virksomheter» og rapporten «Rus og 
psykiatri» 

Færder:  «   «Helse og omsorg, tjenestetilbud og behov  
innen demensomsorgen» 

Holmestrand:  «   «Personalforvaltning og sykefravær» 
Horten:  «   «Skolehelsetjenesten i tverrfaglig 

 perspektiv» 
Vestfold fylkeskommune: forvaltningsrevisjonsrapport «Etikk og varsling» 
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I tillegg ble invitasjonen om felles selskapskontroll av VIB og problemstillingene i 
prosjektplanen der nevnt.  
Videre orienterte Terje Fuglevik som er observatør i Vestfold Vann om avholdt 
representantskapsmøte hvor han hadde møtt. 
 
Lars Egeland som er observatør i Tønsberg Renseanlegg orienterte om sakene i 
representantskapsmøtet samme dag som dette styremøtet. Det ble stilt spørsmål om 
låneopptak og bruk av midler i Tønsberg Renseanlegg. Slik det ser ut var det bruk av 
omdisponerte midler. 
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/19 19/00032-1 Godkjenning av protokollen fra 20.11.2018 2 

2/19 19/00064-1 Regnskapet og årsmelding 2018 for VIKS 3 

3/19 18/00111-9 Veien videre for VIKS og Temark, 
inntreden/sammenslåing 01.01.2020 4 

4/19 19/00065-1 VIKS - orientering 4 

5/19 19/00066-1 Eventuelt 5 

    

 
 
 
Saker til behandling 

1/19 Godkjenning av protokollen fra 20.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 1/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra styremøte i VIKS 20.11.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra styremøte i VIKS 20.11.2018 godkjennes. 
[Lagre]  
 
 
 
2/19 Regnskapet og årsmelding 2018 for VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 2/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Årsregnskapet for 2018, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr. 61.717,-, godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2018. 

 
2. Mindreforbruket på kr. 61.717,- avsettes til disposisjonsfond. 

 
3. Årsmeldingen for 2018 godkjennes. 

 
Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder informerte kort om regnskapet og årsmeldingen 2018. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Årsregnskapet for 2018, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr. 61.717,-, godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2018. 

 
2. Mindreforbruket på kr. 61.717,- avsettes til disposisjonsfond. 

 
3. Årsmeldingen for 2018 godkjennes. 

 
Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
[Lagre]  
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3/19 Veien videre for VIKS og Temark, 
inntreden/sammenslåing 01.01.2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 3/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder orienterte om tilbaketrekkingen av saken, og tilbakemeldingen fra 
ordførerne i eierkommunene. Det er ikke mottatt ytterligere spørsmål fra ordførerne 
etter mottatt tilbakemelding av 28.02.2019. Styreleder klargjorde mandatet til styret 
og pekte på at styrets oppgave er å velge sekretariat og ikke vurdere eller utrede 
ordning. Styremedlemmenes rolle som styremedlem kontra kontrollutvalgsleder ble 
også nevnt. Tilbakemeldingene fra ordførerne ble gjennomgått. En runde rundt 
bordet ble gjennomført, og alle styremedlemmene fikk gitt innspill og uttrykt sin 
vurdering av saken. Saken ble videre grundig diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Styret i VIKS har i sitt møte 25.03.2019 vurdert tilbakemeldingen datert 
28.02.2019 fra ordførerne i eierkommunene. 

2. Styret i VIKS viser til tidligere saksutredning og fastholder sitt vedtak av 
20.11.2018 om anbefaling til inntreden i Temark, vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

3. Styret i VIKS mener at det er viktig at fremdriften ivaretas som tidligere vedtatt, 
og at saken oversendes eierkommunene etter dialogmøtet/eiermøtet 
04.04.2019. Ny ordning forutsettes å være i drift fra 01.01.2020. 

4. Spørsmål fremkommet i tilbakemeldingen fra ordførerne av 28.02.2019 
besvares skriftlig fra sekretariatet og sendes ordførerne i eierkommunene. 

 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
4/19 VIKS - orientering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 4/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
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Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder informerte om økt saksmengde siste året. Vedrørende henvendelser er 
det flere tunge henvendelser som er krevende med tanke på omfang og 
kompleksitet. Sekretariatet får stadig faglige spørsmål fra andre sekretariater. 
Regnskapet pr. 28.02.2019 ble gjennomgått og ligger innenfor budsjettet. Vedr. 
budsjettet 2019 hadde en linje falt ut vedr. bruk av disposisjonsfond og daglig leder 
beklaget det. Videre ble det opplyst om hvordan bruk av disposisjonsfond vil bli ført. 
Fakturert driftstilskudd til eierkommunene vil følge vedtatt oppsatt fordeling i 
vedlegget til budsjettet 2019.  
VIKS var arrangør for en samling med sekretariatene rundt Oslofjorden den 14. og 
15. mars 2019 med 18 deltakere. Det ble gitt gode tilbakemeldinger på 
arrangementet og foredragene.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 
5/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 5/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Styret drøftet mulig nyvalg av nestleder i styret etter ønske fra leder av Færder 
kontrollutvalg. Det ble konkludert med at dette kan tas opp etter høstens valg. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Eventuelt nyvalg av nestleder i VIKS-styret kan tas opp etter høstens valg. 
 
[Lagre]  
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Neste styremøte er etter møteplanen 26.08.2019. 
 
Møtet slutt kl. 20.15. 
 
 
Revetal, 26. mars 2019 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
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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 DIALOG/EIERMØTE 04.04.2019 I VIKS, 

VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 

 
Sted og tid: 

Møterom Gokstad i Vestfold fylkeskommune den 04.04.2019 fra kl.13.00 til 14.30 

 

Deltakere: 

Færder      Varaordfører Bjørn Kåre Sevik 
Færder     Nestleder i styret VIKS, Terje Fuglevik 
 
Holmestrand     Ordfører Alf Johan Svele  
Holmestrand     Styremedlem i VIKS, Stig Atle Vange  
 
Horten      Varaordfører Ivar Andreassen 
Horten     Styreleder i VIKS, Jan Nærsnes  
 
Larvik      Varaordfører Olav Nordheim 
Larvik      Leder for dokumentsenteret, Anja Husebæk 
Larvik      Styremedlem i VIKS, Gjert Gjertsen  
 
Re  Medlem av formannskapet, Lars Jørgen 

Ormestad 
 
Sande      Varaordfører Tove Ødeskaug 
Sande      Styremedlem i VIKS, Aleksander Leet 
 
Tønsberg      Ordfører Petter Berg  
 
Vestfold fylkeskommune    Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen 
 
VIKS       Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen  
VIKS       Rådgiver Anja Ottervang Eriksen  
 

Styreleder i VIKS Jan Nærsnes ønsket velkommen og eiermøtet ble satt kl. 13.00. 
Det ble foretatt en presentasjonsrunde.  

Styreleder innledet med å vise til tilbakemeldingen av 28.02.2019 fra ordførerne i 
eierkommunene. Tilbakemeldingen ble behandlet i styret 25.03.2019. Styrets 
behandling av tilbakemeldingen og saken om inntreden i Temark ble referert. 
Styreleder orienterte om protokolltilførselen som ble fremmet. Det ble presisert at 
bakgrunnen for prosessen om inntreden i Temark har vært kommune- og 
regionsreformen. 
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Daglig leder i VIKS gjennomgikk utsendt dokument med svar på spørsmålene som 
var stilt i tilbakemeldingen fra ordførerne. Det ble gitt tilleggsinformasjon for å svare 
opp spørsmålene mer detaljert. 
 
Det ble åpnet for spørsmål og dialog. Styreleder Jan Nærsnes og daglig leder Heidi 
Wulff Jacobsen svarte på spørsmålene som ble fremsatt.  
 
Mandatet i saken ble belyst. Mandatet til styret har vært å vurdere en invitasjon om 
inntreden av juni 2018 fra Temark. Det ligger ikke i mandatet å utrede 
«sekretariatsordning». Det ble presisert, og vist til at det er opp til hver enkelt 
kommune å behandle «sekretariatsordning» i den enkelte eierkommune.  
 
Historikken om styrets arbeid med å imøtekomme kommune- og regionsreformen 
helt fra 2014 ble nevnt. Det ble vist til at det er fortatt henvendelser til andre 
sekretariater, og at det allerede i 2016 ble tatt høyde for endringer i antall eiere i 
VIKS. Dette er bakgrunnen for at selskapet i dag har to ansatte for å imøtekomme 
kommunesammenslåingen som er foretatt i Vestfold. 
 
Prosessen med tilbud om 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.  
VIKS er spesialister på kontrollutvalgsarbeid innen offentlig virke og skal være den 
som naturlig bistår med nødvendig kunnskap og kompetanse til kontrollutvalgets 
medlemmer og andre. 
 
Det ble nevnt at opprettholdelse av kontor på Revetal er viktig for å beholde 
nærheten til kommunene. VIKS’ stedlige kontor på Revetal vil videreføres slik at 
nærhet til alle tidligere Vestfold-kommuner blir ivaretatt. I denne forbindelse ble det 
vist til selskapsavtalen, og stilt spørsmål om det kan tas inn i avtalen at det skal være 
avdelingskontorer sentralt i regionen slik at nærheten til eierkommunene ivaretas. 
 
Det ble nevnt at Vestfold-kommunene har fått tildelt sin geografiske skjebne, og det 
må man forholde seg til.   
 
Eierandeler og innflytelse samt kostnader ble nevnt og belyst. 
Ved en inntreden i Temark er det beregnet en gjennomsnittlig reduksjon i kostnadene 
på kr 51.000,- pr år for den enkelte kommunen. Temark har i dag 3 styremedlemmer. 
Det er tatt høyde for at Vestfold kommunene trer inn i Temark, og det er derfor i 
selskapsavtalen allerede økt til 5 styremedlemmer. Det kan eventuelt tilføyes i 
selskapsavtalen at styremedlemmer fortrinnsvis velges fra hvert enkelt tidligere fylke; 
Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det blir opp til det nye 
representantskapet med Vestfold-kommunene representert å utvikle det nye 
selskapet. Det er representantskapsmedlemmene som vil fremme forslag om og 
beslutte om man ønsker endringer i selskapsavtalen f.eks. antall i styremedlemmer, 
finansieringsmodell osv.  
 
 
Videre prosess ble diskutert, og det ble gitt signaler om at rådmannskollegiet burde 
få saken til vurdering før den blir behandlet i det enkelte kommunestyre eller 
fellesnemnd.  
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Endringsprosessen i kommunene er i gang, og VIKS er en mindre organisasjon i den 
sammenhengen. Det ble uttrykt bekymring vedr. at selskapet kan miste kompetanse 
fordi det brukes forholdsmessig lang tid.  
 
Innspill fra representantene på eiermøtet: 
 
Det fremkom punkter under diskusjonen, og det ble gitt tilbakemelding på hva som er 
viktig for eierne i dette eiermøtet: 

• Sikre nærhet til kommunene, stedlig kontor 

• Godt faglig miljø 

• Pris på tjenesten innenfor dagens nivå eller lavere  

• Ønsker kvalitet og kompetanse i tjenesten 
 
 
Re, 05.04.2019 
For eiermøte i VIKS 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder/sekretær for eiermøte 
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From: Heidi Wulff Jacobsen 
Sent: Friday, May 10, 2019 4:14 PM 
To: 'JanBirger.Carlsen@ltngruppen.com' 
Cc: 'Jan Nærsnes'; 'Jan Erik Nærsnes' 
Subject: SV: Innsendelse av klagesak 
 
Hei 
Henvendelsen av 08.05.2019 fra Eikestrand Eiendom AS ved Jan Birger Carlsen er mottatt og 
registrert på sekretariatet VIKS. 
Henvendelsen gjelder spørsmål vedrørende klage. 
 
Til informasjon er  kontrollutvalget ikke er et klageorgan. Klager må sendes til Horten kommune ved 
"Klagenemnda" som er kommunens klageorgan.  Kontrollutvalget kan ikke overprøve eller endre 
vedtak fattet av andre kommunale organer. Kontrollutvalget går ikke inn i enkeltsaker, men har 
fokus på systemfeil. 
 
Sekretariatet vil svare på dine øvrige spørsmål i en enkel form. Det er ingen formkrav til en klage. 
Det er ikke definert noe om formkrav, men hvor tydeligere klagen er jo lettere er det å vurdere 
saken. 
Det er ingen krav til hvordan klagen blir sendt inn, men  elektronisk (e-post) er veldig greit. Dette er 
opp til innsender å avgjøre. 
  
I siste spørsmål  nr. 5  vil sekretariatet nevne at det kun er retningslinjer som er gitt av KS, og 
kontrollutvalgsmedlemmer blir valgt av kommunestyret. 
  
Håper ovennevnte er oppklarende. 
 
Med vennlig hilsen 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
Tlf 40 49 13 45 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Jan Nærsnes <Jan.Naersnes@politiker.horten.no>  
Sendt: 9. mai 2019 21:49 
Til: Heidi Wulff Jacobsen <hwj@viksre.no> 
Kopi: Jan Nærsnes <janerik.naersnes@vfk.no> 
Emne: Fwd: Innsendelse av klagesak 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Jan Nærsnes 
 
Videresendt melding: 
 
Fra: Jan Birger Carlsen 
<JanBirger.Carlsen@ltngruppen.com<mailto:JanBirger.Carlsen@ltngruppen.com>> 
Dato: 8. mai 2019 kl. 09:37:13 CEST 
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Til: "jan.naersnes@politiker.horten.no<mailto:jan.naersnes@politiker.horten.no>" 
<jan.naersnes@politiker.horten.no<mailto:jan.naersnes@politiker.horten.no>> 
Emne: Innsendelse av klagesak 
 
Hei! 
Vi arbeider med en klage på en rekke forhold vi mener viser tendensiøs, subjektiv og usaklig 
saksbehandling i HK og VFK, og har i den sammenheng noen spørsmål. Du er tidligere kopiert inn i 
saken av Sundklakk, uten at det har gitt deg noe grunnlag for å forstå omfanget og alvorligheten i 
hva vi er blitt utsatt for. Det mener vi Kontrollkomiteeen må og skal. Vi har påpekt og spurt 
Sundklakk om en rekke av disse forholdene, men vi får ingen svar. Han responderer, men svarer ikke, 
og vil heller ikke se dokumentasjonen vi en rekke ganger har informert vi sitter på. Ei heller politisk 
ledelse med Ordfører i spissen vil se dokumentasjon eller viser noen vilje til å ta ansvar. Vi føler 
«målet har helliget alle midler», og midlene har vært svært ufine. 
 
 
  1.  Er det noen formkrav til en klage? 
  2.  Hvordan er det ønskelig at klage leveres? Elektronisk eller papirformat, evt begge deler? 
  3.  Er det mulig og formålstjenlig med et møte ved avlevering av klagesak, for å gi grunnleggende 
informasjon om saken? 
  4.  Hvilken makt har kontrollutvalget der det avdekkes og dokumenteres uhjemlede og 
ubegrunnede vedtak og påstander, bevisst feilinformasjon fra administrasjonen til både politikere og 
oss, samt vennetjenester HK og VFK for hjelp til å konstruere enda flere påstander som ikke kan 
dokumenteres, besvares eller sannsynliggjøres på noen måte? 
     *   Herunder fullstendig ansvarsfraskrivelse fra Rådmann. 
  5.  Hva er årsaken til at Kontrollkomiteen i Horten ikke følger KS sine retningslinjer for 
opposisjonsflertall? 
     *   Dette har vi også spurt Sundklakk om flere ganger, men får ikke svar på dette heller. 
 
Evt andre forhold vi bør være oppmerksomme på? 
 
Med vennlig hilsen 
Eikestrand Eiendom AS 
 
Jan Birger Carlsen 
 
________________________________ 
 
HORTEN. 
Mulighetene er akkurat her. 
 
 
Ta hensyn til miljøet - trenger du egentlig denne meldingen på papir? 
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