1.tertialrapport 2015
Undertittel her i calibri 18pt
I forbindelse med hvert tertial skal Administrasjonssjefen rapportere om status på økonomi, HR og
internkontroll til kommunestyret. Formålet med de tertialvise rapporteringene er å gi kommunestyret
informasjon om ev avvik som har oppstått de siste fire månedene i forhold til politiske vedtak og
redegjøre for alternative styringsmessige justeringer for å lukke avvik.
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1. Hovedtrekki 1.tertialrapporten
Dennerapportener årets første budsjettrevisjon.Administrasjonssjefen
vurdererpr 1.tertial at
kommunenhar en økonomiskutfordring på 0,3%i forhold til brutto driftsinntekter,men jobber for å
oppnåregnskapsmessig
balanseut året. Dette
søkesgjort gjennomøkte
refusjonsinntekterog
fortsatt fokuspå
kostnadsbespa
rendetiltak
som ikke påvirker vedtatt
tjenesteproduksjon.

Det foreslås på dette
grunnlagingenendringer
på vedtatt driftsramme,
men utviklingenfølges
nøyefram til neste
budsjettrevisjonsom er 2.tertialrapporten.
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1.1. Økonomi
Horten kommune har fokus på en rasjonell forvaltning av kommunale fellesinteresser for å sikre en
bærekraftig utvikling til det beste for innbyggere i Horten kommune. Vedtatt budsjett fra
15.desember bygger på knappe, men med realistiske rammer. I Kommuneproposisjonen fra 12.mai
offentliggjorde Kommunaldepartementet en oversikt som viser hvor mye midler landets kommuner
har til disposisjon for sine innbyggere gjennom de såkalte frie inntektene. Oversikten viser at Horten
kommune ligger på 420-plass av totalt 428 kommuner med en samlet inntekt på 92% av
landsgjennomsnittet. Det vil si at kommunen må driftes 8 prosentpoeng billigere enn
landsgjennomsnittet.
Pr 1.tertial vurderes den økonomiske situasjonen som anstrengt, men under kontroll. For de fire
første månedene er den overordede situasjonen som følger for kommunens kommunalområder:
Kommunalområde

Prognose

Kommentar

Tall i tusen

Administrasjon

-1 500 Det er pr 1.tertial bokført kostnader innen HR-seksjonen som

(Se kap 2 for detaljer)

relaterer seg til innføring av nytt HR-system. Disse kostnadene
foreslås overført til investeringsregnskapet og forslag til økt
ramme innen nevnte prosjekt fremmes i sak 085/15. Dette vil
lukke varslet driftsmessig merforbruk innen kommunalområde
Administrasjon.

Helse og velferd

-9 600 Administrasjonssjefen vurderer å kunne lukke dette avviket ved å

(Se kap 3 for detaljer)

jobbe intensivt med økte refusjoner, fortsatt fokus på kostnader
og videreføring av iverksatte effektiviseringsprosjekter som ikke
vil medføre endring i vedtatt tjenesteproduksjon

Oppvekst
(Se kap 4 for detaljer)

Kultur og

1 500 Mindreforbruket retter seg til redusert overføring til blant annet
private barnehager
0 Gjennomfører i henhold til plan og budsjett uten vesentlige avvik.

samfunnsutvikling
(Se kap 5 for detaljer)

Teknisk
(Se kap 6 for detaljer)

1 500 Reduserte kostnader til energi og snøbrøyting første halvår.
Prognosen ivaretar en normal høst. Dette vil gi en redusert
kostnad på 1,5 mill. for regnskapsåret 2015.
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0 Havnerelaterte formål kan ikke dekke merforbruk i øvrig

(Se kap 7 for detaljer)

Finans

kommunal tjenesteproduksjon og setter derfor til null.
0 Skattesvikt, kompensert for økt inntektsutjevning og

(Se kap 8 for detaljer)

rammetilskudd utgjør ca 7,5 mill. i mindreinntekt. Dette
kompenseres av økte inntekter eller reduserte kostnader på
andre områder innen finansområdet.

Pr 1.tertial er det samlede avviket på ca 0,3% av brutto driftsinntekter, tilsvarende ca 6,6 millioner
kroner1. Dette avviket vurderer administrasjonssjefen å kunne lukke gjennom fokus på blant annet
økte refusjonsinntekter innen kommunalområde Helse og velferd, og som medfører at Horten
kommune synes å styre mot balanse ut året. Situasjonen følges imidlertid nøye gjennom sommeren
og forslag til tiltak vil ev fremmes som en del av 2.tertialrapporten i løpet av høsten dersom dette
skulle vise seg nødvendig. Detaljerte analsyer pr kommunalområde fremkommer i kapittel 2 til 8.
1.2.

Personal

For å dekke fremtidens behov for god og riktig arbeidskraft er det viktig at Horten kommune
fremstår som en attraktiv arbeidsplass, med gode ledere, gode og helsefremmende arbeidsmiljøer.
For å oppnå dette er fokus på HMS, hele stillinger, medbestemmelse, medarbeiderskap og ledelse
viktig.
Horten kommune rekrutterer for tiden godt, med mange og gode søkere til de fleste stillinger.
Horten kommune blir omtalt positivt ut over egne grenser som en kommune der mye positivt skjer
Dette sammen med god lederopplæring er viktig for å yte gode tjenester til innbyggerne.
1.3.

Internkontroll

Kravet til internkontroll er forankret i kommunelovens § 23.3 hvor det står:
”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.”
Slik det fremgår av kapittel 10 har kommunen et sterkt fokus på god internkontroll gjennom flere
iverksatte og pågående tiltak. Det etablerte internkontrollsystemet skal fungere etter lovens krav.
God styring og ledelse er helt sentralt for å få en velfungerende drift av Horten kommune.
Administrasjonssjefens vurdering er at kommunen har fokus på, og leverer lovlige og forsvarlige
1

Dette forutsetter at kommunestyret vedtar en økt ramme på HR-prosjektet i sak 085/15 med 1,5 millioner kroner som føres
over investeringsregnskapet
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tjenester til innbyggerne. I tillegg satses det på innovasjon for å møte fremtidens utfordringer.
Kommunens etiske retningslinjer skal bygge på en høy etisk standard og skal til enhver tid legge til
rette for en tillitskapende forvaltning.
1.4.

Samfunnssikkerhet

Kommunen har stort fokus på samfunnssikkerhet og arbeider målrettet for å møte framtidens
utfordringer på en god måte.
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2. Administrasjon
Nye nettsider, med fornyet grafiskprofil er lansert.Sosialemedier tatt i bruk som ny
kommunikasjonskanal.

Informasjonssikkerhetstilsyn
Beredskapstilsyn
Høyt tempo i tjenesteproduksjonen
Beskrankningfor utvikling
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2.1. Økonomi
2.1.1. Fakta
Regnskap
SUM
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Pr seksjon
Politisk
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Kommunalområde Adm.
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Internkontroll
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Beredskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
HR
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Økonomi
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Skatt
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
IT
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Dokument og service
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Sum netto ramme

ADMINISTRASJON
Budsjett
Periode -

pr. 1.tertial pr. 1.tertial

avvik

Års -

Års -

Beregnet

prognose

budsjett

årsavvik

26 225
-509
25 716

25 690
-656
25 034

-535
-147
-682

71 892
-4 446
67 446

70 317
-3 752
66 565

-1 575
0
-1 575

671
129
800

746
135
881

75
6
81

4 599
0
4 599

4 924
694
5 618

325
0
325

3 477
0
3 477

3 457
0
3 457

-20
0
-20

9 641
-481
9 160

9 641
-481
9 160

0
0
0

304
0
304

323
0
323

19
0
19

883
0
883

883
0
883

0
0
0

420
0
420

365
0
365

-55
0
-55

1 014
0
1 014

1 014
0
1 014

0
0
0

7 842
-447
7 395

7 082
-460
6 622

-760
-13
-773

18 136
-2 166
15 970

16 136
-2 166
13 970

-2 000
0
-2 000

3 881
-65
3 816

3 864
-65
3 799

-17
0
-17

10 656
-639
10 017

10 656
-639
10 017

0
0
0

1 875
-126
1 749

1 900
-133
1 767

25
-7
18

5 591
-400
5 191

5 691
-400
5 291

100
0
100

4 303
0
4 303

4 603
-133
4 470

300
-133
167

13 123
-400
12 723

13 123
-400
12 723

0
0
0

3 452
0
3 452
25 716

3 350
0
3 350
25 034

-102
0
-102
-682

8 249
-360
7 889
67 446

8 249
-360
7 889
66 565

0
0
0
-1 575

2.1.2. Vurdering av beregnet årsavvik
Kommunalområdets økonomiske hovedutfordring er knyttet til HR-prosjektet (skifte av lønns- og
personalsystem), og en undervurdert budsjettering av dette prosjektet – og ringvirkningene av
prosjektet for andre seksjoner og kommunalområder. Konsekvensen av underbudsjetteringen har
vært behov for innleie av spesialkompetanse (konsulenter), samt utstrakt bruk av overtid for våre
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egne ansatte. I tillegg til HR-prosjektet har vi møtt uforutsette komplikasjoner ved at staten innførte
ordningen med ”A-melding - en månedlig rapportering til sentrale myndigheter, som har hatt sterk
innvirkning på prosjektet og bundet opp betydelig andel ressurser som var tiltenkt HR-prosjektet
opprinnelig. Både HR-prosjektet og ”A-melding” vil vare ut 2015. Overgangen til nytt lønns- og
personalsystem innebærer også en betydelig kompetanseutfordring, i det våre ansatte nå bl. a.
gjennomfører lønnsberegning, lønnkjøring og myndighetsrapportering selv. Dette var tjenester
kommunen kjøpte tidligere. På sikt vil dette være en økonomisk lønnsom endring, men den
kortsiktige utfordringen har vært større enn forutsett. Overgangen er også krevende for
Økonomiseksjonen som har ansvaret for lønnsregnskapet. Også her er det brukt betydelig overtid,
samt kjøp av konsulenttjenester. Riktig lønn til rett tid er første prioritet, og dette vurderes nå å
være under kontroll. Det jobbes nå iherdig med å bygge nødvendig kompetanse og få på plass nye
rutiner og bruk av selvbetjening, for å lykkes med målet om effektive administrative
arbeidsprosesser.
I tillegg til ovennevnte, er det generelt høyt trykk på produksjonen også på øvrige områder:


Det gjennomføres i noen grad flere politiske møter enn budsjettert.



Antallet helpdeskhenvendelser til IT øker.



Aktiviteten knyttet til rådhustorg og arkiv er økende.



Tilsynsaktiviteter på beredskap, informasjonssikkerhet og innkjøp samt ombygging av
rådhuset har bidratt til omprioritering av ressurser bort fra ”normalproduksjon”.

2.1.1. Konklusjon
Kommunalområde Administrasjon styrer mot et overforbruk, estimert til kr. 1 500 000,- dersom det
ikke iverksettes tiltak. Overforbruket skyldes, etter kommunalsjefens vurdering, feilaktige påløpte
utgifter på driftsmidlene som følge av de to ovennevnte prosjektene. Etter kommunalsjefens
vurdering er prosjektene underbudsjetterte. Underbudsjetteringen på investeringer har medført
overforbruk på drift. Kommunalsjefen vurderer at investeringsrammen for HR-prosjektet bør styrkes
med 1,5 mill. kr. for å rette opp regnskapsføringen og bringe kommunalområdets driftsbudsjett i
balanse.
Administrasjonen har tradisjon for å styre økonomien stramt – slik er det også i inneværende år. En
stor del av budsjettet til administrasjonen er bundet i faste kostnader (fellesutgifter for kommunene
som; politikk, ulike medlemskap og samarbeid som VIKS, KIV, o.a., TONO, GRAMO, KOPINOR,
Osloregionen, osv) og lønnsutgifter. Det betyr at det administrative handlingsrommet for å kunne
iverksette tiltak vurderes å være begrenset, og ikke monne slik situasjonen er p.t. Kommunalsjefen
vurderer at en nedbemanning i administrasjonen vil legge så vidt store begrensninger for
tjenesteproduksjonen i de øvrige kommunalområdene at det ikke kan anbefales. For å kunne
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overholde tildelt ramme må følgende vurderes dersom investeringsrammen ikke økes som foreslått
(tiltakene pekes på, men anbefales ikke):
Tiltak

Beløp

Konsekvens

(halvårseffekt)
Innkjøpsstopp

100 000 Mangel på papir og konvolutter kan medføre økt bruk av
uformell e-post og/eller at kostnaden forskyves til andre
kommunalområder (men fremdeles er der). Papirbruken
er allerede betydelig redusert og digitale forsendelser
kommer – men vil ikke ha effekt for i 2016.
Kontormateriell – begrenset konsekvens (misnøye),
andre enheter i rådhuset vil trolig vurdere å kjøpe på
eget budsjett.

Nedbemanning

1 000 000,- (ca Konsekvensen vil avhenge av hvor nedbemanningen
2

årsverk,

årsverk

4 gjennomføres. Nedbemanning vil medføre risiko for økt

med sykefravær. Ansatte er i utgangspunktet svært presset,

halvårs effekt)

med dagens bemanning. Økt risiko for svikt i
lønnsutbetalinger. Brudd på lovlig/forsvarlig drift i flere
seksjoner. Økende etterslep på nødvendige
driftsoppgaver (arkiv, arbeidsgiverkontroller, IT m.v.)
Redusert service overfor folkevalgte og
administrasjonssjef. Stagnasjon/forsinkelse i utviklingen
av effektive driftsløsninger og rutiner.

Vikarstopp

400 000,- Administrasjonen har allerede sterke begrensninger på
inntak av vikarer og innleie av konsulenter. Hvert tilfelle
blir vurdert av kommunalsjef. Ytterligere innstramninger
vil medføre tilsvarende spekter av konsekvenser som for
nedbemanning.
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2.2. HR
Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan)
Alle seksjonene har utarbeidet egne planer for opplæring. Planene er i utgangspunktet nøkternt
budsjetterte,

og

vurderes

kritisk

opp

mot

budsjettsituasjonen.

Oppkvalifiseringen

av

lønnsmedarbeidere prioriteres, i likhet med nødvendig IT-kompetanse og økonomikompetanse.
Sykefravær
Sykefraværet følges opp i hht fastsatte rutiner. Sykefraværet er hittil i år lavere enn ved utgangen av
2014. Likevel ser vi en økende tendens i årets første måneder. Kommunalsjefen vurderer at det er
høy risiko for økt sykefravær på grunn av vedvarende og høyt arbeidspress. Konsekvensene av økt
sykefravær vil kunne være alvorlige, avhengig av hvilket kompetanseområde som evt rammes. Vi ser
at spesielt HR-seksjonen og Økonomiseksjonen i øyeblikket er sårbare. Økt sykefravær i
kommunalområdet vil få konsekvenser for øvrige ledere og ansatte i kommunen, i form av økt
etterslep og redusert service/støtte. Kommunalsjefen vurderer det som kritisk viktig å skape
nødvendig trygghet i økonomiske rammer, gjennomføre kompetansebygging og dempe
arbeidspress, for å forebygge sykefravær.
Type fravær

Mål

Resultat

Korttidsfravær hittil i år

2,5%

2,7 %

Langtidsfravær hittil i år

3,5%

3,4 %

HKI (Human Kapital Indeks)
HKI: Kommunalområdet scorer 24,9 på vårens undersøkelse. Dette er en tilsvarende våren 2013,
etter en nedgang i 2014. Resultatene bearbeides i hver seksjon gjennom HKI-verksteder.
Kommunalsjefen vurderer at ansatte utviser stor yrkesstolthet og lojalitet, gitt det vedvarende høye
arbeidspresset.
Øvrige resultater:
HKI

Score 2015

Score 2014

Score 2013

HKI

24,9

23,6

24,9

Identitet

22,5

22,5

22,5

Samarbeid

24,1

24,1

25,0

Arbeidsmiljø

24,9

24,3

25,1
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Medarbeidersamtaler
Medarbeidersamtaler gjennomføres i henhold til planene i seksjonene. Det er gjennomført samtaler
med alle lederne i kommunalområdet. Dette danner bl.a. grunnlag for opplæringsplan.
HMS- og kvalitetsutvalg
Kommunalområde Administrasjon gjennomfører månedlige HMS- og kvalitetsutvalgsmøter. I disse
møtene deltar alle seksjonslederne, internrevisor, sekretærene, kommunikasjonsansvarlig, tillitsvalgt
og verneombud. Agendaen er fastsatt i hht vedtatt mandat, og referatet gjøres tilgjengelig i
rutineportalen. Møtet tar for seg bl. a. informasjon fra administrasjonssjefens ledermøte, evt avvik,
månedsrapporter, arbeidsmiljø m.m. Det gjennomføres vernerunde 1. halvår 2015.
2.3. Internkontroll
I henhold til vedtatt styringsdokument 14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul
skal status på følgende kulepunkt kommenteres innen internkontroll:
Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt)
Det arbeides aktivt med overordnet styringsinformasjon på vegne av administrasjonssjefen, i tillegg
til utarbeidelse og ajourhold av rutiner innenfor kommunalområdets produksjon. Vi er stolte av å få
mye ros for overordnede systemer ved tilsyn. Kommunalområdet har vært sterkt berørt av tilsyn på
Informasjonssikkerhet og på Samfunnssikkerhet og beredskap. Begge tilsynene ga uttrykk for at
kommunen var blant de beste de hadde ført tilsyn med så langt.
Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul (ROS)
ROS-analyser benyttes aktivt i kommunalområdet. Det er alltid rom for forbedringer, men
kommunalsjefen

vurderer

at

det

er

tilstrekkelig

oversikt

over

ulike

risiki

innenfor

kommunalområdets ansvar. Tertialrapporten er en form for risikovurdering i seg selv, og gjengir
både status og forslag til tiltak som krever en politisk beslutning.
Kommunalområdet gjennomførte en grundig ROS-analyse på en rekke områder gjennom 2014
(tabell nedenfor). Tiltakene som følger av denne analysen er fremdeles relevante, samtidig vurderes
risikobildet å ha endret seg i negativ retning for flere av målene/kravene – spesielt økonomi,
personal og HMS. Dette kan ha implikasjoner på andre mål/krav. Det er derfor nødvendig å revidere
ROS-analysen i 2015, i tråd med vurderingen som gjøres i denne tertialrapporten.
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Konsekvens

Risikonivå

Konsekvens

Risikonivå

Sannsynlighet

2014
Mål / krav:
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ØKONOMI

2

3

Middels

1

2

Lav

PERSONAL

3

2

Lav

2

2

Lav

INTERNKONTROLL

3

4

Høy

2

2

Lav

HMS for ansatte

3

3

Middels

2

2

Lav

Informasjonssikkerhet/personvern 3

3

Middels

2

3

Middels

Kvalitet på tjenester

3

3

Middels

1

3

Middels

Samfunnssikkerhet og beredskap

2

4

Middels

1

4

Middels

MHV og Miljøstyring

0

0

0

0

Omdømmebygging

3

5

Høy

1

4

Middels

Prosjekter

3

3

Middels

2

3

Middels

Administrative arbeidsprosesser 3
er effektive
Administrasjonens
tjenester 3
oppleves som lett tilgjengelige

3

Middels

2

3

Middels

4

Høy

2

3

Middels

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering
Det er registrert 5 avvik i kommunalområdet hittil i år.
Det er iverksatt tiltak knyttet til alle avvikene.
Det mest alvorlig avviket i kommunalområdet vurderes å være knyttet til myndighetenes innføring
av ”A-melding” (månedlig myndighetsrapportering) og konsekvensene av dette for kommunen.
Nødvendige tekniske tilpasninger har vært svært krevende for spesielt HR-seksjonen, men også
økonomi, arkiv, IT og øvrige kommunalområder. Avviket beskrev svikt i styringen av
informasjon/arbeidsprosesser som følge av nødvendige tekniske tilpasninger til A-meldingen.
Avviket vurderes å være lukket, fordi kunnskapen om sammenhengene er på plass og tiltak er
iverksatt. Det arbeides likevel fremdeles arbeides aktivt med etterslep og tilstøtende
problemstillinger knyttet til A-meldingen.
Noen av avvikene er knyttet til innfasingen av nytt HR-system, og manglende rutiner for arbeidet i
nytt HR-system. Her vil det i noen grad være nødvendig å bygge kompetanse og erfare det nye
systemet før det legges for mye arbeid i et komplett rutinesett. Det vurderes fortløpende hvilke
rutiner som er mest sentrale/kritiske å få på plass for å sikre rett lønn til rett tid, korrekt
myndighetsrapportering og effektive arbeidsprosesser.
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Datatilsynets gjennomgang av kommunens informasjonssikkerhet ga kommunen mye ros, og 2
mindre avvik. Avvikene handlet om personvernerklæring (på internett bl. a.) og rutiner for
håndtering av innsynsbegjæringer. Dette er nå på plass.
2.4. Mål- og resultatstyring
Visjon: Administrasjonen skal sikre effektiv og forutsigbar støtte til tjenesteproduksjonen og bidra til
at innbyggere og ansatte opplever Horten kommune som brukervennlig og serviceinnstilt
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2.4.1. Mål 1
Administrative arbeidsprosesser er effektive

Status

Ønsket

Akseptabelt

Ikke

resultat

resultat

godkjent

Mål 1: Administrativearbeidsprosesser
er effektive
KOSTRA
- netto driftsutgifter til adm og styring pr.
innbygger(sammenliknetmed K13)

1,7%under K13
(2014)

<K13

K13=Horten>9,9
%

>10%i ft K13

Effektiveinnkjøp - antall leverandører

Over 1600

<1000

1000 - 1400

>1400

Økt antall leverandørermed e-faktura

120

200

<200,>100

<100

Digitaleskjemaeroverfor innbyggere(i

Vi har i dag 12 digitale

12

11-9

<9

>5

3-5

<3

99-99,9%

<99%

2-5

>5 avvik

93%

90%

skjemaportalen)
Antall arbeidsprosesser
som er gjort digitale i l.a. året
Oppetidpå kritiske datasystemer
Internkontroll (målt ved antall systemavviki eksterne
revisjonerpå overordnet nivå)

Innbetalt restskatt

skjemaeri portalen
Piloteringi HR,
avvikssystem
99,94%
Hittil i løpet av 2015
har vi hatt 0
systemavvik
95,5%

99,9%
Ingen
systemavvik

95,5%

Horten kommune
Avholdte arbeidsgiverkontroller
Politiske saker – antall etteranmeldte saker pr.
møterunde

0%

1.tertialrapport 2015
5%

4,5%

4%

<5

>5

Antall ettersendte
saker i ligger på over 5

0

pr. møterunde
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Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Kommunalsjefen har gjennom tildelingsbrev til seksjonene, fordelt ansvaret for å følge opp de
konkrete målsettingene. Seksjonene har innarbeidet disse i sine virksomhetsplaner, som følges opp
månedlig.
KOSTRA-rapporten viser at kommunalområdet innfrir målsettingen om lavere netto driftsutgifter til
administrasjon og styring pr. innbygger enn sammenliknbare kommuner (K13). Enkelte eksterne
målinger har vurdert kommunen blant de mest effektive i landet. Dette er vi stolte av, samtidig som
det innebærer arbeidspress og krav til stramme administrative rutiner for kommunens ansatte
(begrenset fleksibilitet).
Antall leverandører har utviklet seg i feil retning siden 2013. Dette innebærer ekstra administrativt
arbeid, bl. a. fordi alle leverandørene må registreres i våre systemer for å sikre fakturarutiner. I
tillegg er det grunn til å undersøke hvor god utnyttelse kommunen gjør av sine rammeavtaler. Det er
iverksatt tiltak i form av opplæring av ledere for å sikre at innkjøpsreglement overholdes, og at vi
evner å effektivisere innkjøpene.
Vi oppnår oppetid på over 99,9 % for både kritiske og mindre kritiske datasystemer, samt at vi har
sterkt fokus på integrasjoner mellom ulike systemer for å sikre både effektiv drift og sikre data.
Det er ikke registrert noen systemavvik i form av lovbrudd i kommunalområdet. Nytt avvikssystem
(KF Avvik) er anskaffet. Iverksettingen er skjøvet ut i tid på grunn av manglende kapasitet til å
gjennomføre tester og feilrettinger. Det forventes at KF Avvik settes i normal produksjon i Juni.
Digitale skjemaer rette mot innbyggere er under opprydning og bearbeiding i forbindelse med
kommunens nye nettsider.
Interne digitale prosesser er under kontinuerlig utvikling, spesielt gjennom innføringen av nytt HRsystem (pilotering pågår for selvbetjeningsløsninger), og nytt avvikssystem som skal sikre digitale
avvikshåndteringer også innen Helse og velferd.
Skatteseksjonen ligger godt an i ft målet om innbetalt restskatt. Når det gjelder arbeidsgiverkontroller, vil dette målet bli nådd gjennom aktiviteter i 2. halvår som forutsatt.
Når det gjelder etteranmeldte politiske saker (saker som ikke er varslet ettersendt, men som
kommer på sakslista i ettertid), er målsettingen å ikke ha noen av disse. Det har nok vist seg å være
et for ambisiøst mål – og kanskje ikke hensiktsmessig heller. I en del tilfeller registreres saker til
behandling i etterkant av oppsatte frister med bakgrunn i folkevalgtes egne ønsker, fordi det kan
være av avgjørende betydning å fatte et vedtak innen en gitt dato. Måleparameteren vil bli vurdert i
neste års budsjett.
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Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer at måloppnåelsen i forhold til effektive arbeidsprosser er innenfor et
akseptabelt resultat. Samtidig erfarer vi at effektiviseringen i noen grad innebærer at øvrige
kommunalområder opplever kapasiteten i administrasjonen som begrensende når det gjelder både
fleksibilitet og ønsker om støtte til utviklingstiltak i deres kommunalområde.
Gjennom månedlig oppfølging av seksjonenes virksomhetsplaner, samt fortløpende vurdering av
risiko for manglende måloppnåelse, vurderer kommunalområdet å ha god kontroll på progresjonen.
Usikkerhetsmomenter av betydning er først og fremst kapasitetsbegrensninger internt og tilgang på
kompetanse.
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2.4.2. Mål 2

Administrasjonen s tjenester oppleves som lett tilgjengelige og med god service

Mål 2: Administrasjonenstjenester oppleves som lett
tilgjengeligeog med god service

Status

Ønsket

Akseptabelt

Ikke

resultat

resultat

godkjent

Ansattundersøkelseom tilgjengelig og korrekt intern
informasjon

Gjennomføres2. halvår

4

2-4

<2

Ikke målt

4

2-4

<2

Ikke målt

4

3-4

<3

Vurderes>4

4

3-4

<3

(1-5)
Innbyggerundersøkelseom opplevelse av trygghet
(score1-5)
Folkevalgtopplæring etter

kommunevalg 2015,

evalueresmed score1-5
Lederopplæringevalueres(score1-5)
Opplæring i interne systemertil alle nyansatte i fast
stilling
www.horten.kommune.noevalueresav DIFI

Ikke målt

100%

80-99%

<80%

Ukjent p.t.

75%

50-75%

<50%

Horten kommune

Horten kommune har strukturert og kvalitetssikret
facebook aktivitet innen 2017

1.tertialrapport 2015
Ikke opprettet
3100 følgere

>100 følgere

side.

<100

følgere

Interne brukerundersøkelser for administrasjon og Folkevalgte vurderes å
folkevalgte

≥1000 følgere

svare samlet >4

≥4

2-4

<2
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Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Vi vurderer at det vil være hensiktsmessig å endre noe på måleparametrene i budsjettet for 2016.
For eksempel bør brukerundersøkelser skille mellom ansatte og folkevalgte.
Kommunikasjonsstrategien som ble vedtatt i 2014 ligger til grunn for de tiltakene som iverksettes, og
følges opp. Kommunalområdet vil fremover legge stor vekt på å forbedre interne
kommunikasjonskanaler (med intranett som hovedkanal) for å bidra til både effektiv kommunikasjon
og opplevelse av tilgjengelighet og god service.
Opplæringstiltakene i regi av kommunalområdet gjennomføres som planlagt. Det har ennå ikke vært
kapasitet til å utvikle gode evalueringsverktøy. Vi tar sikte på at dette er på plass i løpet av
handlingsplanperioden.

Den

faste

månedlige

lederopplæringen

”lederforum”,

får

gode

tilbakemeldinger.
Det er gjennomført ”Folkevalgtundersøkelsen 2015”. Selv om svarprosenten var lavere enn ønsket
(39%), var resultatene fra denne kartleggingen er overveiende positiv. Resultatene er formidlet til
alle folkevalgte. Øvrige brukerundersøkelser er av kapasitetshensyn planlagt gjennomført høst 2015,
evt forskjøvet til 2016.
Opprettelse av funksjonen kommunikasjonsansvarlig vurderes å ha vært av vesentlig betydning for
arbeidet med kommunalområdets delmål 2 – herunder fornyelse av www.horten.kommune.no og
kommunens deltakelse i sosiale medier. Vi er ikke kjent med at det er foretatt eksterne, uavhengige
evalueringer av de nye nettsidene. De tilbakemeldingene vi har mottatt på fornyet grafisk profil og
nye nettsider har vært meget positive så langt.
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer at fremdriften i oppsatte målsettinger utfordres av kapasitetsbegrensninger. Daglige gjøremål og løpende pålagte oppgaver, sammen med pågående IT-fornyelser
gir totalt sett en arbeidsmengde som gjør at måloppnåelse ikke kan forventes innfridd i inneværende
år. Likevel vurderes fremdriften i ft. måloppnåelsen å være tilfredsstillende, tatt i betraktning at
målene er satt for handlingsplanperioden.
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3. Helseog velferd
Kommunalområdehelseog velferd har i løpet av første tertial fått ny kommunalsjefog det er tilsatt
nye enhetslederefor Boligkontor,Voksenhabilitering,Hjemmetjenestenog Rusog psykiskhelse.Ny
organisasjonsoversikt
er dermed som følger:

-

Helseog velferd rapporterer et estimert merforbruk på kr 9,7 mill. for 2015.

-

Hjemmetjenestenog NAVstår for mestepartenav merforbruket.

-

Prosjektom kjøreruteoptimaliseringi Hjemmetjenesten(Spider)viser lovende resultater og
har gitt positiveerfaringerså langt.

-

Effekt av tiltak for å håndtereutskrivningsklarepasienterhar redusertomfangav kommunalt
finansierteoverliggerdøgn.

-

Det er økte inntekter på enkelte refusjonsordninger.
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3.1. Økonomi
3.1.1. Fakta
Tall i tusen kr
SUM
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Pr enhet
Adm/Ledelse og Helseservice
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Legetjenester
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Forebygging og samhandling
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Boligkontoret
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Hjemmetjenester
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Voksenhabilitering
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Rus og psykisk helse
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
NAV Horten
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Sykehjem
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Sum netto ramme

HELSE OG VELFERD
Regnskap
Budsjett
Periode Års pr. 1.tertial pr. 1.tertial
avvik
prognose
206 675
203 352
-3 323
592 050
-21 420
-22 543
-1 123
-110 564
185 255
180 809
-4 446
481 486

Års Beregnet
budsjett
årsavvik
572 052
-19 998
-100 366
10 198
471 686
-9 800

5 418
-800
4 618

5 318
-790
4 528

-100
10
-90

14 312
-800
13 512

14 712
-1 200
13 512

400
-400
0

12 370
-2 063
10 307

12 310
-2 048
10 262

-61
15
-46

34 917
-9 156
25 761

33 939
-8 578
25 361

-978
578
-400

11 672
-7 797
3 875

11 313
-7 995
3 318

-359
-199
-558

33 564
-11 718
21 846

29 416
-9 022
20 394

-4 148
2 696
-1 452

135
-49
86

942
0
942

806
49
855

3 417
-49
3 368

2 568
0
2 568

-849
49
-800

40 163
-943
39 219

38 849
-951
37 898

-1 314
-8
-1 321

110 365
-9 737
100 628

105 804
-8 195
97 609

-4 561
1 542
-3 019

33 977
-138
33 838

34 369
-91
34 278

392
47
439

103 401
-32 094
71 307

102 726
-30 396
72 330

-675
1 698
1 023

14 530
-1 069
13 461

14 012
-1 080
12 932

-518
-11
-529

39 860
-9 286
30 574

38 353
-8 072
30 281

-1 507
1 214
-293

28 202
-976
27 226

26 141
-1 208
24 932

-2 061
-233
-2 293

75 666
-4 914
70 752

69 534
-3 640
65 894

-6 132
1 274
-4 858

60 209
-7 585
52 624

60 099
-8 379
51 720

-110
-795
-904

176 547
-32 810
143 737

175 000
-31 263
143 737

-1 547
1 547
0

185 255

180 809

-4 446

481 486

471 686

-9 800

3.1.2. Vurdering av beregnet årsavvik
Helse og velferd rapporterer et estimert samlet merforbruk på kr. 9,8 mill i 2015. Merforbruket skjer
i hovedsak i NAV og Hjemmetjenesten og ligger således på det samme nivået som i 2014.
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Økonomiseksjonen og ledelsen i Helse og velferd har våren 2015 hatt spesielt fokus på kvaliteten og
kompetansen knyttet til økonomirapporteringen og man har hatt en god prosess for å bygge
kompetanse på området. Det er ansatt ny kontroller med ansvar for Helse og velferd. Det er ny
kommunalsjef fra 1. januar og fire nyansatte enhetsledere som har startet i løpet av høsten.
Forebygging og samhandling startet året med budsjettmessig utfordring med utgangspunkt i
forventet effekt av en LEAN prosess mellom flere enheter. Aktivitetssenteret drives med et
mindreforbruk. Ø-hjelp avdelingen er har en rolle i med hensyn til såkalte overliggerdøgn (budsjettet
er plassert under Sykehjem) og har økt kapasiteten. Ø-hjelp holder stengt i sommer på grunn av
ombygging i lokalene. Enheten har økte inntekter fra tilskudd, men det rapporteres likevel et
forventet merforbruk på 1,4 mill.
Legetjenester har et forventet merforbruk på kr 400 000,- som skyldes en ekstra
turnuskandidatstilling.
Boligkontoret ble etablert 1.1.2015 med årsverk fra Rus og psykisk helse og NAV. Lederstillingen ble
ikke budsjettert og det forventes et merforbruk på kr 900 000,-. Boligkontoret vil gradvis koordinere
det boligsosiale arbeidet i kommunen nå som det er etablert og det forventes en effekt mot slutten
av 2015 og inn i 2016 med ulike tiltak som skal effektivisere boligtildeling og initiere prosjekter.
Sykehjem styrer mot balanse. Det er likevel noe usikkerhet rundt kommunalt finansierte
overliggerdøgn og særlig ressurskrevende brukere som krever økt bemanning.
Voksenhabilitering har i driften et merforbruk på anslagsvis kr 1,6 mill. Dette skyldes i hovedsak
flere brukere og at antall støttekontaktvedtak langt overstiger de budsjetterte. Kartlegging av alle
støttekontaktvedtak er gjennomført og man arbeider med tiltak som er vedtatt i økonomi og
handlingsplanen knyttet til støttekontakter i gruppe. Effekten av tiltaket ser ikke ut til å nå
budsjettert mål på kr 800 000,-. Enheten har økte inntekter knyttet til refusjonsordningen for særlig
ressurskrevende brukere hvor beregninger ut fra 2014 nivå tilsier økte refusjoner for 2015 med kr 4.
mill. Enheten vurderes til å ha et samlet mindreforbruk på kr 2,6 mill som et resultat av de økte
inntektene.
Hjemmetjenesten har et estimert merforbruk på kr 3 mill. Kostnader til brukerstyrt personlig
assistanse (BPA) er økt som en følge av at flere brukere velger denne tjenesteformen, men
rettighetsfestingen av BPA fra 01.01.2015 har foreløpig gitt en lavere økning enn forventet.
Hjemmetjenesten mangler i perioder kvalifisert personell og må leie inn fra eksterne vikarbyråer og
bruken av slik arbeidskraft estimeres til kr. 2. mill for 2015. Det er rekruttert sykepleiere inn i de
fleste vakante stillingene slik at bruken av vikarbyrå forventes lavere resten av året. Antall oppdrag
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og kompleksiteten i disse øker, selv om antallet pasienter har gått noe ned. Det fører til merforbruk i
tre av hjemmetjenestens avdelinger.
NAV har et estimert merforbruk på kr. 5 mill. NAV har som en følge av SOFAK-rapporten,
systemrevisjonsrapport og etter tilsyn fra Fylkesmannen iverksatt både organisatoriske endringer,
rutineendringer og prosjekter for å bedre situasjonen til sine brukere. Effekten av tiltakene har vært
etter forutsetningene når det gjelder avvik og forbedringsområder for brukerne. Den økonomiske
effekten har foreløpig vært minimal. Tiltak som har som formål å avklare langtidsmottakere av
økonomisk sosialhjelp, har en forventet økonomisk effekt på sikt, men ikke tilstrekkelig til å møte
målsettingene for 2015.
Helseservice styrer mot balanse uten særlig risiko.
Rus og psykisk helse rapporterer anstrengt økonomi, men forventes å gå i balanse.
Mulige tiltak for å redusere avvik

Forventet
innsparing

Konsekvenser av tiltaket

1 000 000

Tilbudet iverksettes i mai og medfører ekstra
behov for bemanning og kompetanse på den
aktuelle avdelingen. De
økonomiske
konsekvensene er noe reduserte kostnader i
sommer grunnet ferieavvikling med privat
tilbyder. Resterende effekt kommer som en
følge av rasjonell drift. Det er vesentlig risiko
knyttet til kvaliteten på tilbudet hvis det
iverksettes tiltak for tidlig.

Voksenhabilitering

Etablerer nytt tilbud til bruker med kjøpte
tjenester med kjøpte tjenester fra Juni 15.

Enheten har økte inntekter knyttet til

Enheten har økte inntekter knyttet til

refusjonsordningen for særlig

refusjonsordningen

ressurskrevende brukere hvor beregninger
ut fra 2014 nivå tilsier økte refusjoner for

4 000 000

2015.

for

særlig

ressurs-

krevende brukere hvor beregninger ut fra
2014 nivå tilsier økte refusjoner for 2015.

Vurdere tiltak for å redusere kostnader til
100 000
støttekontaktvirksomheten

Kan komme i konflikt med lovpålagte
tjenester. Størrelsen på tiltaket i økonomi og
handlingsplanen (800 000) er lite realistisk

En borger tilhørende Horten har flyttet
hjem fra et privat tiltak i en annen 300 000
kommune. Fått et bedre tilbud i Horten.

Tilbudet er bedre, kommunen får en redusert
kostnad

Legetjenester
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Redusert aktivitet for å kompensere for
150 000
kostnader til turnuskandidat.

Stram økonomisk styring.

NAV

Reduksjon i bruk av øk. sosialhjelp

1 000 000

Tiltakene forventes å ha effekt fra mai 2015.
Forventningen til effekt ble estimert til ca kr
5. mill og rammen redusert tilsvarende.
Konsekvensen av ytterligere reduksjon vil
være krevende knyttet til lovpålagte
tjenester

Enhet for Forebygging og samhandling

Stenging av ø-hjelp avdelingen - 5 uker i
sommer. Avdelingen må stenge grunnet 100 000
ombygging.

Mulig omdømmeproblem og kan resultere i
flere overliggerdøgn fra SiV. Mesteparten av
effekten er tatt høyde for tidligere.

Horten sykehjem
Tiltak iverksettes knyttet til overliggerdøgn
300 000
ser ut til å ha effekt i 1. tertial.

Redusert
antall
overliggerdøgn
utskrivningsklare pasienter.

for

Hjemmetjenester
Spider
prosjektet
gevinstrealisering

inntekter

og

Tiltak for hele kommunalområdet

0

1 000 000

Forutsatt vellykket oppstart av drift vil
prosjektet kunne generere innsparing for
2016. Neste
Generelle tiltak for å øke inntektene
iverksettes
fortløpende.
Sykelønnsrefusjoner, refusjonsordninger og betalingssatser er områder man ser på tiltak.

3.1.3. Konklusjon
Helse og velferd går mot et merforbruk på kr 9,7 millioner. Innsparingstiltak alene vil ikke kunne
bringe kommunalområdets økonomi i balanse. Det er fortsatt muligheter for høyere inntekter på
refusjonsordninger og med fokus på sykelønnsrefusjoner.
3.2. HR
Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan)
Temaplan Kompetanse og rekruttering skal sikre at Horten kommune til enhver tid har tilstrekkelig
personell og kompetanse til å imøtekomme krav. Ved revisjon høsten 2014 beskrives tre
satsningsområder:


Program for å kvalifisere ufaglærte og assistenter
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Ferdighetstrening i praktiske prosedyrer og
Ledelse og innovasjon.

Ferdighetstrening pågår kontinuerlig med fagsykepleiere som drivkrefter. Når det gjelder
lederutvikling har man nå startet studiet «Samhandlende ledelse» på Høgskolen i Vestfold og
Buskerud. Kompetansehevende program for assistenter og ufaglærte er ikke startet, men planlegges
startet høsten 2015.
Sykefravær
Sykefraværet er 11,72% for april, ned fra 11,90% i mars for kommunalområdet. Nedgangen fra
12,21% i februar oppfattes som liten, men positiv. Sykefraværet følges nøye med henblikk på
ytterligere tiltak hvor Voksenhabilitering har høyt fravær på noen avdelinger.
HKI
Resultat av vårens undersøkelse samlet for ansvarsområdet Helse og velferd med 441 (496)
respondenter er økning i alle målepunkter:
Vår 2012 Vår 2013 Vår

Vår

2014

2015

Mål

Avvik

Identitetsindeks

20,4

20,3

20,9

21,0

24,0

-3,0

HKI

23,1

23,0

23,5

23,6

24,0

-0,4

Samarbeidsindeksen

22,2

22,1

22,5

22,8

24,0

-1,2

Arbeidsmiljøindeksen 22,1

21,9

23,1

22,7

20,0

+2,7

Undersøkelsen viser at måltall for arbeidsmiljøindeksen ble nådd med god margin. For de tre andre
indeksene ser en liten oppgang i resultat fra 2014 men måltall ble ikke nådd. Årets undersøkelse vil
følges opp med HKI- verksted i alle enheter.
Medarbeidersamtaler
Enhetene i Helse og velferd rapporterer at man har gjennomført medarbeidersamtaler, eller
planlegger det.
HMS- og kvalitetsutvalg
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KommunalområdetHMS/Kvalitetsutvalgledes av kommunalsjefog består av alle ni enhetsledere,
HVO,HTVfor Delta,Fagforbundetog Sykepleierforbundet.De månedligemøtene har fast agenda:
Budsjettgjennomføring
Oversiktsykefraværog oppfølgendetil tak
Oversiktavvikog forbedrendetiltak
Klageog tilsynssaker
Eventuelletema.
Statistikkgrunnlagetfor fravær og avviker lagret på fellesområdeR: i kommunensdatasystem.
3.3. Internkontroll
Siden kommunalområdethar flere nye enhetsledereforetas det en fullstendig gjennomgangav
behov for revisjon og utvikling av rutiner på ledersamling28-29/5. Det er avdekket behov for å
harmonisere og forenkle funksjonsbeskrivelser.Det er fordelt arbeidsoppgaveri ledergruppen i
Helseog velferd. Arbeidet med revisjonen skalfullføreshøsten2015.
Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul
Det er gjennomførtROSanalyseri enhetene.
Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering
Månedsrapporterover meldte avvikviserfølgendeutvikling første kvartal:

Totalt er det rapportert 648 hendelser,mot 639 sammeperiode i 2014.
Kommunalområdetser med forventing frem til implementering av nytt elektronisk avvikssystem.
Området må sieså ha en god meldekultur med lav terskel for at de ansatte melder fra om avvik og
forbedringsområder.
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3.4. Mål- og resultatstyring
I økonomi- og handlingsplanenfor 2015-2018 ble det vedtatt mål for kommende fireårsperiode.
Hensiktenmed målene,som tar utgangspunkti vedtatt kommuneplan,er å tydeliggjøreretning og
ambisjonsnivåetpå kommunenskommunalområder.
Kommuneplanenssamfunnsdel revideres våren 2015 og det har kommet flere nye nasjonale
føringer.Kommunalområdetser av dennegrunn behovfor å revideredefinerte mål og indikatorer.
3.4.1. Mål 1

Innbyggernes evne til å forebygge og mestre sykdom styrkes

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Til dette målet er det definert følgendeindikatorer:
Antall innleggelseog konsultasjoneri SiV(tilknyttet medfinansiering)
Antall konsultasjonerhos fastlege
Gjennomført kompetansehevende
tiltak iht Temaplankompetanseog rekruttering
Antall lærings- og mestringstiltaki enhetene
Samhandlingsreformens
tiltak med medfinansieringble avvikleti 2014.Statistikkover konsultasjoner
hos fastleger publiseresårlig med ett etterslep på ett år. Beggedisse fakta gjør det vanskeligå
benytte disse målepunkter til styring. Når det gjelder kompetansehevendetiltak vises det til
rapporteringunder 1.2 HR.
Måloppnåelse
3.4.2. Mål 2

Horten har et trygt og helsefremmende bymiljø der den enkelte kan leve og bo
selvstendig

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Indikatorer til dette målet er:
Oversikt/systemsom viserantall helsefremmendeog forebyggendetiltak
Tjenestetilbudet i Horten er minst på ”n ivå” med andre sammenlignbarekommuner i
KOSTRA
(gruppeK 13)
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Måloppnåelse
Her vurderes det at kommunalområdet når målsettingene.
Nøkkeltall for 2014, med Horten 2013 i parentes

Horten

K. 13

Vestfold

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, plo - tjenesten

14 859

15 036

16 038

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten, pr innbygger 20-66 år

3805

3352

3306

Netto driftsutgifter pr. innbygger, kommunehelsetjenesten

1974

2012

1935

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger

252(152)

153

128

46,8 46,7)

43,2

41,3

Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter til 47,5(47,8)

51,1

52,8

Prioritering
Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til plo,

plo,
Dekningsgrad
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år

22(20)

19

22

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år

58(59)

60

67

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over

262(264)

300

321

Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning

0,0 (0,0)

3,2

2,9

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon

11,9(12,2)

11,7

11,0

Tall over om netto driftsutgift per innbygger fra KOSTRA viser at Horten i 2014:
•

har lavest utgift til pleie- og omsorgstjenester, sammenlignet med Vestfold og K 13.

•

har høyest utgift til sosialtjenesten, sammenlignet med Vestfold og K 13

•

har økende, men fortsatt lavere utgifter til kommunehelsetjeneste, sammenlignet med K13.

•

Har økende og høyest prioritering av midler til forebyggende arbeid, sammenlignet med
Vestfold og K 13

Tallene viser at kommunen prioriterer tjenester til hjemmeboende og til institusjoner i omtrent like
stor grad. Både Vestfold og K 13 har en høyere andel prioritert til tjenester i hjemmet.
Når det gjelder dekningsgrader for mottakere av hjemmetjenester har vi lavest andel for gruppene
over 67 år. Kommunen har fortsatt lavest dekning av eldreboliger med bemanning.
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3.4.3. Mål 3

Innbyggerne mottar en forutsigbar og helhetlig tjeneste

Definerteindikatorer til dennemålsettingener:
Brukermedvirkning
IPLOS
Sammensattetjenester (IP)
Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Kommunen benytter IKOS (Individbasert KOmpetanseStyring) som fokuserer på riktig og
målrettet bruk av kompetanse i tjenestene som ytes. Tjenesteansvarligregistrerer månedlig
status tilknyttet indikatorene: Brukermedvirkning, IPLOS, Tiltaksplan og Sammenhengende
tjenester.
Perioden har vært preget av at det h ar kommet mange nye ledere og andre presserende
oppgaver har blitt prioritert. Det er laget plan for opplæring av nye ledere samt at det settes
fokus på oppfølging av rutiner.
Måloppnåelse
Når det gjelder IKOShar en oppnåddgjennomsnittsskårfor 1 kvartal 2015 på 50 %. Målet er 100 %.
Det iverksettestiltak for å implementereIKOStrinn 1 og 2.
Individuell plan er et rettighetsfestet tiltak som skal bidra til at tjenestene samordnes og
koordineres. Tall fra Individuell pleie- og omsorgsstatistikk(IPLOS)viser at i Horten er andel
brukere(ekslangtidsbeboerepå sykehjem)med individuell plan 15,1. I Vestfold er andelen10,1 og i
K13er den 10,9.
3.4.4. Mål 4
Flere av kommunes innbyggere tar ansvar for egen økonomi
Iverksatt arbeid for å oppnå vedta tt mål gjennom virksomhetsplanen
Sosialhjelpsmottakerei prosent av befolkningen er på nivå med sammenlignbareK13
kommuner
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Måloppnåelse
Målet er ikke nådd i 1. tertial. Tiltakene må sees i sammenheng med redegjørelse for tiltakene i
SOFAK rapporten.
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4. Oppvekst
Sett inn overordnet statuspr 1.tertial (high-lights)
Kommunalområdethar god økonomiskstyring og rapporterer et lite mindreforbruk. Spesieltbasert
på mindre kommunalttilskudd til ikke kommunalebarnehageri forhold til budsjett.
Sykefravær
et er lavt totalt, men noe høyt innen
barnehage.
Medarbeiderundersøkelsenhar resultater som
er over målsettingen innen alle tjenesteområder. Den viser høy samarbeidsindeksog
godt arbeidsmiljø.

Kommunensprosesser,rapportering, samhandling og internkontroll er implementert

Mål- og resultatstyringsarbeideter i rute pr 1.tertial. Flere tverrfaglige prosjekter er under
implementering,bl.a. ”HOPP” og prosjekt ”Kompetansefor mangfold”.

Kommunalområdethar stort fokus på kompetanseutviklingog flere av våre ansatte gjennomfører
videre- og etterutdanning

Kommunalområdethar etablert familierådsom metode.

Kommunalområdethar stor fokus på samhandlingog forebygging.Strategiskehandlingsplanerinnen
kommunalområdetfølgesopp kontinuerligmed mål og tiltak.
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4.1. Økonomi
4.1.1. Fakta

SUM
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Pr tjenesteområde
Adm, Oppvekst
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Barnehager
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Skole
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Barn og familie
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Sum netto ramme

OPPVEKST
Regnskap
Budsjett
Periode Års pr. 1.tertial pr. 1.tertial
avvik
prognose
214 494
215 092
598
638 820
-28 054
-24 724
3 330
-97 102
186 440
190 368
3 928
541 718

Års Beregnet
budsjett
årsavvik
634 025
-4 795
-90 807
6 295
543 218
1 500

1 048
0
1 048

1 383
-332
1 051

335
-332
3

4 120
-1 000
3 120

4 120
-1 000
3 120

0
0
0

70 323
-11 300
59 023

71 000
-11 000
60 000

677
300
977

206 569
-28 963
177 606

208 498
-28 392
180 106

1 929
571
2 500

106 508
-15 052
91 456

106 509
-11 392
95 117

1
3 660
3 661

314 489
-39 004
275 485

309 797
-34 312
275 485

-4 692
4 692
0

36 615
-1 702
34 913

36 200
-2 000
34 200

-415
-298
-713

113 642
-28 135
85 507

111 610
-27 103
84 507

-2 032
1 032
-1 000

4.1.2. Vurdering av beregnet årsavvik
Tjenesteområde skole rapporterer årsprognose i henhold til budsjett.
Innenfor tjenesteområde skole er det regnskapsført øremerket inntekt for økt lærertetthet både på
ungdomsskole og barneskole 1.-4. trinn, som blir benyttet høsten 2015. Dette utgjør merinntekt på
ca 3,4 mnok i forhold til budsjett. Dette er ikke periodisert. Denne skal balanseres mot tilsvarende
lønnskostnad som ikke er budsjettert og periodisert.
Fra skoleåret 2015/16 vil vi få netto økning på 2 klasser pga elevtall som varierer. I tillegg vil vi få
flere elever med behov for helhetlig spesialpedagogiske opplæringstilbud. Dette utgjør ca 1mnok.

Teknologiklassen er inkludert i antall klasser.

Budsjettet ivaretar elevtall, elever med spesialundervisning i private skoler og andre kommuner,
elever med behov for helhetlig spesialpedagogiske opplæringstilbud samt antall klasser for to
forskjellige skoleår. Ytterligere endringer i dette til høsten kan medføre at det må iverksettes tiltak.
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Ved tilflytting av noen få elever, vil dette utløse flere klasser i henhold til delingstall for
klassestørrelse.
Tjenesteområde barnehage rapporterer årsprognose med mindreforbruk
Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager.
Kostnader til spesialpedagogisk hjelp for barn som går i barnehage i ikke-kommunale barnehager i
Horten og i andre kommuner er ikke kostnadsført for perioden. Spesialpedagogiske behov i
barnehage er ivaretatt i henhold til nåværende kunnskap. Endringer i antall barn med særskilte
behov vil være svært ressurskrevende og kan endres ved nytt barnehageår.
Siden flere ansatte med lav ansiennitet er overført til privat barnehage, kan gjennomsnittlig
lønnskostnad øke fra august til desember.
Makspris for foreldrebetaling har økt fra 1.januar og 1.mai og medfører økte inntekter i forhold til
budsjett.
I 2014 sparte de kommunale barnehagene 750 000 på å redusere antall planleggingstimer per ansatt
med 7 timer årlig. I 2015 vil ordningen tilbakeføres med det samme antall timer. Kostnadene dekkes
innenfor tildelt ramme.
Tjenesteområde barnehage fikk i 2015 økt ramme med kr 350 000 for å gi familier med lav inntekt
moderasjon i foreldrebetalingen, slik at ingen husholdninger betaler med enn 6% av sin inntekt for
en barnehageplass. Ordningen gjelder fra 1.mai 2015.

Tjenesteområde Barn- og familie rapporterer årsprognose på merforbuk
Egenandel for kjøp av plass i barneverninstitusjon gjennom BUF-etat har økt med ca. 25%, dette
utgjør ca 1,4 mnok mer enn budsjett. Ny kommunal avlastningsinstitusjon (Freia) for
ressurskrevende brukere åpnes høsten 2015, med en forventet langsiktig kostnadsbesparelse. Det
blir satt inn tiltak for å øke inntektene i tjenesteområdet. Feilaktig periodisering av refusjon Enslige
mindreårige flyktninger gir et feil periodeavvik.
Det er iverksatt tiltaksplan for å dekke inn merforbruket, spesielt er dette i forhold til inntektssiden
og refusjon særlig ressurskrevende brukere.
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4.1.3. Konklusjon
Kommunalområde oppvekst styrer pr. dato mot et mindreforbruk på 1,5 mnok. Dette er basert på
dagens tjenestenivå.
Dersom det blir utløst flere plasseringer i barnevernet, flere elever som resulterer i flere klasser og
ytterligere tilflytning av elever/barn i skole og barnehage som har behov for sammensatte
spesialpedagogiske tilbud, vil mindreforbruket utfordres.
4.2. HR
I henhold til vedtatt styringsdokument 14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul
skal status på følgende kulepunkt kommenteres innen HR:


Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan)



Sykefravær



HKI (sett inn hovedtabellen og kommentar)



Medarbeidersamtaler



HMS- og kvalitetsutvalg

.


Oppfølging av ansatte gjennomføres etter gjeldende rutiner og kompetanseplan



Deltakelse i prosjekt ”Kompetanse for mangfold” for å heve de ansattes kompetanse i forhold til
minoritetsspråklige barns utfordringer i barnehage og skole.



Innenfor skole har 23 lærere og 2 ledere for videreutdanning blitt innvilget gjennom
videreutdanningsstrategi Kompetanse for kvalitet



5 ledere innen Barn- og familietjenesten tar videreutdanning i samhandlende ledelse



100 pedagogiske ledere får etterutdanning i pedagogisk ledelse og barns læringsmiljø



HMS- og kvalitetsutvalg er etablert på alle enheter, tjenesteområder og kommunalområde i
henhold til årshjul



Vernerunder gjennomføres



Medarbeidersamtaler gjennomføres i henhold til enhetenes årshjul, og rapporteres i rute.

Fravær

Skole

Barnehage

Barn- og familie

Kommunalområdet

Korttid

2,57 %

3,92 %

2,11 %

2,97%

Langtid

4,20 %

7.77 %

3,38 %

5,3%
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Fraværet er totalt innenfor målsetting i kommunalområde, men for høyt innenfor barnehage.
Imidlertid er det lavere enn i april 2014. Det er iverksatt tiltak i samarbeid med NAV
arbeidslivssenter og HR.
Medarbeider-

Mål-

Skole

undersøkelse

setting

HKI

24,0

26,2

Samarbeidsindeksen

24,0

Arbeidsmiljøindeksen

20,0

Barne-hage

Barn-

og Kommunal-

familie

området

25,9

24,3

26,0

25,0

24,7

24,4

24,9

26,1

25,3

23,7

25,6

Medarbeiderundersøkelsen viser svært gode resultater hvor vi ligger over målsetting på alle
områder. Vi hadde en positiv utvikling på alle områder fra året før. Innen barnehage har perioden
vært preget av omstilling fra kommunale til private barnehageplasser.

Det var 775 respondenter, som er svært høyt.
4.3. Internkontroll
I henhold til vedtatt styringsdokument 14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul
skal status på følgende kulepunkt kommenteres innen internkontroll:


Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt)



Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul



Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering



Det er iverksatt total gjennomgang av rutineportalen samt implementering av denne som
styrende dokumentasjon i daglig drift. Enhetene har egne rutiner. Disse føres nå over i
rutineportalen.



Det er avholdt CIM- og ROS-verksted. Det er utarbeidet ROS-analyser og lokal kriseplan med
tiltakskort.



Nasjonale tilsyn fra Fylkesmannen er i prosess både innenfor skole og barnevern.

4.4. Mål- og resultatstyring
I økonomi- og handlingsplanen for 2015-2018 ble det vedtatt mål for kommende fireårsperiode.
Hensikten med målene, som tar utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, er å tydeliggjøre retning og
ambisjonsnivået på kommunens kommunalområder.
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Administrasjonssjefenskalrapportere endeligmåloppnåelsei kommunensårsmeldingsom fremmes
som en del av årsregnskapet2015. Denne rapporten redegjør for status for det enkelte mål pr
1.tertial, hva som er gjort samt en foreløpig vurdering om målene syneså kunne nås i tråd med
politisk vedtakfor 2015.
4.4.1. Mål 1
Gode samhandlingsarenaer

innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester
for barn og unge

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Skriv litt om iverksatte tiltak (f eks brukerundersøkelsereller andre kvalitets- og produksjonsmålinger)som skalbidra til måloppnåelse
Måloppnåelse
Ansvarsgrupperetablerespå hver skoleog barnehagefor tverrfagligivaretakelseav barn/elever
med behovfor særskiltoppfølging.
Brukere og ansatte motiveres kontinuerlig til å benytte handlingsveilederen”Vi bryr oss i
Horten”.
Overføringsrutine mellom barnehage og skole samt mellom barneskole og ungdomsskole
fungerer
Det er gjennomført et prosjekt om gode rutiner for samarbeid mellom helsestasjon og
barnehage.3 pilotbarnehager fikk ikke høstet de erfaringene som var forventet. Prosjektet
fortsetter og utvidestil å gjeldetotalt 6 barnehager.
Koordinerendeenhet for Oppvekster etablert og i drift.
PPThar faste dagerpå skolene
Koordinerings-team er tverrfagligsammensattog er etablert på hver skole.
Kjentmannsmøteer forebyggendei forhold til rus. Det er tverrfagligetablert på ungdomstrinnet
Ungdomsskolenehar ”sine” kontaktpersoneri barnevernet.
HOPPprosjektet er under implementeringi skole og barnehage,både med kosthold/ernæring
og fysiskaktivitet. Det er gjennomførthelseundersøkelser
på alle barneskolenemed veldig høy
deltakelse.
Vi deltar i prosjekt ”BRAmat i barnehagene”i samarbeidmed universitetet i Oslo,med fokus på
frukt og grønt.
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Brukere og ansatte motiveres kontinuerlig til å benytte handlingsveilederen”Vi bryr oss i
Horten”.
Vi har Kollegateam,et for målgruppenungdom og et for målgruppenbarn hvor alle ansattekan
diskutereproblemstillingeranonymt for råd og veiledning.
Det er iverksattforprosjekteringfor å samordnedet psykiskehelsetilbudettil ungdom.
Vi har egenSLT-koordinator.(Samordningav lokalekriminalitetsforebyggendetiltak.)
Det er etablert egnesamhandlingsrutinermellom Barnehabiliteringog Barneverntjenesten.

4.4.2. Mål 2
Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som
dekker barn og foresattes behov

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Skriv litt

om iverksatte tiltak

(f

eks brukerundersøkelser eller andre kvalitets- og

produksjonsmålinger)som skalbidra til måloppnåelse
Brukerundersøkelseble gjennomført i alle barnehagenei november 2014. Resultatet forelå i
januar og viserat foresatte er meget fornøydemed barnehagetilbudet(score4,3 av 5).
Ufaglærd personale gjennomfører etterutdanning i grunnleggendebarnehagepedagogikkog
motiverestil videre skolering.
Felleskompetanseplan2014/15følgesopp
Veilederen ”Språk i barnehagen– mye mer enn bare prat”. (KD2013) er i bruk i barnehagenes
personalarbeidmed relasjonskompetanse
og mobbing.
Pedagogiskeledere får veiledningog opplæringi barnsspråkmiljø.
Pedagogiskeledere får etterutdanningi pedagogiskledelse og barnslæringsmiljø.
Styrerne får opplæring i pedagogisk ledelse i forhold til voksne og barns læringsmiljø
(prosesskvalitet).
Barnehagemyndigheten
har ført 4 anmeldtetilsyn i perioden
Utbyggingav nye barnehager,Baggerødbanen
og Nykirke,følgesopp og er i rute
Barnehagestrukturplanen
følgesopp.
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Måloppnåelse
Kommunalsjefenvurdererat vi er i rute for oppfyllelseav målet.
4.4.3. Mål 3
Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Skriv litt

om iverksatte tiltak

(f

eks brukerundersøkelser eller andre kvalitets- og

produksjonsmålinger)som skalbidra til måloppnåelse
Økt den totale kompetansenpå tjenesteområdetgjennom flere ansettelser:
-

1 Helsesøster

-

1 Ernærings
fysiologtilknyttet Hopp-prosjektet

-

3 Saksbehandlere
i Barneverntjenesteni prosess.

-

Økt psykologressurs
Familiehuset.

Familierådsom metode er implementert.
Hopp-prosjektetmed kostholdsplanerer i drift.
Det er etablert et samarbeidmellom barnehageneog helsestasjonenom 4-års helsekontroll
Familiehusettilbyr helhetlige og samordnendetjenester til barn, unge og familier i Horten
kommune
Tett samarbeidmellom barnevernog skole.
Helsetjenestenfor barn og ungehar fokus på tilstedeværelsei barnehageog skole
Barneverntjenestenog Helsetjenestener representerti KO-team på skolene.
Koordinerendeenhet i Oppvekster etablert
Det arbeidesfor å styrke det tverrfagligetiltaksapparatetfor å forebyggeplasseringav barn
utenfor opprinneligfamilie.
Barnevernet,Utekontaktenog Politiet er representerti Kjentmannsmøtet
Måloppnåelse
Kommunalsjefenvurdererat vi er i rute for oppfyllelseav målet.
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4.4.4. Mål 4
I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre
utdanning og yrkeskarriere.

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Skriv litt

om iverksatte tiltak

(f

eks brukerundersøkelser eller andre kvalitets- og

produksjonsmålinger)som skalbidra til måloppnåelse
Hver skolehar utarbeidet virksomhetsplanbasertpå Handlingsplanen
Økt lærertetthet med fokus på grunnleggendeferdigheterog tidlig innsats
Utarbeidet årshjulfor karriereveiledningi samarbeidmed næringslivetog videregåendeskole.
Tilbudt videreutdanningtil lærere med fokus på grunnleggendeferdigheter
Fokuspå trivsel med konkrete aktiviteter. FlereBarneskolerhar egnetrivselsledere.
NYGiver gjennomførtpå 10.trinn
Samhandlingmellom elevrådenepå ungdomsskolene
Det gjennomføressamarbeidsprosjektmed tema Kostholdog fysiskaktivitet på barnetrinnet.
Gjennomføreren prosessfor evalueringav spesialundervisning
og tilpassetopplæring
Elevundersøkelsen
viser nasjonaltnivå på de fleste områder
Nasjonaleprøver 5.trinn viser at Horten ligger litt under nasjonalt nivå, men på sammenivå
som Vestfold.
Nasjonaleprøver8. og 9.trinn viser at Horten liggerpå nasjonaltnivå.
Utviklingfra 8. til 9. trinn med sammeelevgruppeer på nasjonaltnivå.
Mål oppnåelse
Kommunalsjefenvurdererat vi er i rute for oppfyllelseav målet.
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5. Kultur og samfunnsutvikling
Kultur- og samfunnsutvikling har mange
spennende og krevende oppgaver i 2015
Blant annet følges flere av verbalpunktenei
budsjettetopp i første halvår.
Det er spesielt fokus på arbeid med
overordnet planarbeid i flere av enhetene,
blant annet Kommuneplanenssamfunnsdel,
arealdel, Kommunedelplan for

Horten

sentrum, Kulturplan. Det er også større
reguleringsplaner og områdereguleringer
som er i produksjon. Mange av de
overordnedeplanenegriper inn i hverandre,
og det

er spesielt viktig med god

samhandling.
Kommunalområdetjobber med utvikling av tjenesteproduksjonen,blant annet har Kulturskolen
utvidet sinetilbud. Næringsutviklinghar igangsattmangespennendeprosjekter.
Flereav enhetenehar investeringsprosjekter
i 2015.Blant annet vil Bakkenteigenkulturhus kjøpeinn
nye bevegeligelamper,Horten bibliotek ominnredebibliotekrommet,og Kultukvartalet37 utredes.
Forprosjekt”skateparken” er ikke prioritert av teknisk pga kapasitet. Kommunalområdethar fokus
på opplæring,samhandlingi kommunalområdetog internkontroll.
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5.1. Økonomi
5.1.1. Fakta
KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING
Regnskap
Budsjett
Periode Års Års Beregnet
pr. 1.tertial pr. 1.tertial
avvik
prognose
budsjett
årsavvik
21 842
23 496
1 654
65 153
66 314
1 161
-3 620
-4 461
-842
-13 463
-13 438
25
18 222
19 035
812
51 690
52 876
1 186

SUM
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Pr seksjon
Kulturskolen
Driftsutgifter
2 278
Driftsinntekter
-632
Netto driftsramme
1 646
Bibliotek
Driftsutgifter
3 504
Driftsinntekter
-152
Netto driftsramme
3 352
Kulturadministrasjonen
Driftsutgifter
2034
Driftsinntekter
-94
Netto driftsramme
1940
Bakkenteigen kulturhus og
Kulturformidling
Driftsutgifter
1 686
Driftsinntekter
-660
Netto driftsramme
1 026
Kulturhuset 37
Driftsutgifter
1 901
Driftsinntekter
-222
Netto driftsramme
1 679
Plan- og utbyggingstjenester (PUT)
Driftsutgifter
4269
Driftsinntekter
-1860
Netto driftsramme
2408
Enhet for kommuneutvikling (EKU)
Driftsutgifter
1321
Driftsinntekter
Netto driftsramme
1321
Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling
Driftsutgifter
1 188
Driftsinntekter
Netto driftsramme
1 188
Overføring Kirke og Trossamfunn
3 661
Sum netto ramme

2 380
-364
2 015

102
267
369

6 469
-1 104
5 365

6 523
-1 097
5 426

54
7
61

3 431
-329
3 102

-73
-177
-250

9 822
-1 381
8 441

9 464
-992
8 472

-358
389
31

2058
0
2058

24
94
118

4058
-94
3964

4207
0
4207

149
94
243

1 796
-879
917

110
-220
-110

5 061
-2 593
2 468

5 154
-2 648
2 506

93
-55
38

1 972
-340
1 633

72
-118
-46

5 406
-1 041
4 366

5 436
-1 024
4 412

30
17
46

4985
-2549
2436

716
-688
28

12832
-7250
5582

13702
-7677
6025

870
-427
443

1719

398

4758

4798

1719

398

4758

4798

40
0
40

1 494

305

3 943

4 226

1 494
3 661

305
0

3 943
12 804

4 226
12 804

283
0
283
0

5.1.2. Vurdering av beregnet årsavvik
Pr 1.tertial viser regnskapet et mindreforbruk på 1.1 millioner kroner for kommunalområdet.
Dette skyldes følgende forhold:
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Kommunalområdets foreløpige mindreforbruk skyldes blant annet at det i budsjettet ligger det inne
lønnsmidler til ansettelse av fagsjef regulering (ny stilling). Etter en nærmere vurdering av realistiske
gebyrinntekter har man avventet en ansettelse.
De fleste enhetene i Kommunalområdet har en inntektsside som er avgjørende for resultatet. Dette
gjelder både kulturenheter som Kulturhuset 37, Bakkenteigen Kulturhus, Kulturskolen og plan og
utbyggingstjenester. Dette skaper en viss usikkerhet i forhold til prognosen. Dette gjelder ærlig
Bakkenteigen kulturhus som har en begrenset økonomisk ramme. Billettsalget på egne
arrangementer på Bakkenteigen Kulturhus har sålangt vært godt og prognosen for enheten viser et
lite mindreforbruk.
5.1.3. Konklusjon
Kommunalområdet synes per 1. tertial å styre mot regnskapsmessig balanse. Det er ikke funnet
noen vesentlige avvik fra vedtatt budsjett. Kommunalområdets vesentligste risikoer som er
beskrevet over vil følges nøye og oppdatert rapport fra Administrasjonssjefen vil legges frem for
kommunestyret i forbindelse med 2. tertialrapporten.
5.2. HR

Enhetene vil jobbe med å kartlegge kompetansebehov og utarbeide opplæringsplaner.
Det er fastlagt datoer for HMS- og kvalitetsutvalg i kommunalområdet i 2015. i HMS og
kvalitetsutvalg gjennomføres det blant annet styringsdialog med utgangspunkt i rapporteringen per
enhet.
Totalt sykefravær er på 5,32. Korttidsfraværet er på 1,70 % og langtidsfraværet på 3,72. %.
Det er stort arbeidspress i Kommunalområdet. Dette gjelder særlig i Enhet for kommuneutvikling og
Plan- og utbyggingstjenester som har hatt stort arbeidsmengde i 2015. Dette har gjort at
Miljøvernsjef har måtte gå inn som arealplanlegger for å ferdigstille Arealplanen.
Enhet for kommuneutvikling har en vakant stilling som prosjektleder/planlegger som er besatt med
oppstart fra 15.8.2015. I tillegg til dette skal det før sommeren utlyses en stilling som
Miljøvernrådgiver med ønsket tiltredelsesdato oktober 2015. En ansatt på PUT er frikjøpt i 40 % (2
års varighet) - frigjorte lønnsmidler benyttes til innleid saksbehandlerkapasitet innenfor faggruppe
byggesak. Det ansees som helt nødvendig og få på plass en ny stilling som fagsjef regulering i høsten
2015, selv om PUT ikke kan løse dette innen egen ramme. Kommunalsjef søker dette løst innen
kommunalområdets ramme.
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HKI har gått marginalt ned med 0,3, og ligger på 23,7 noe under målsetning på 24.
Kommunalområdetjobber i felleskap med HKI og dette skal være tema på kommunalområdets
samlingfør sommeren.

5.3. Internkontroll
Det ble jobbet aktivt med Internkontroll i kommunalområdei 2014 og et godt grunnlager lagt for
enhetenes jobb i 2015. Enhetene vil fortsette å oppdatere Rutineportalen og jobbe aktivt med
Internkontroll og ROSanalyser,det er lagt opp til egne møter om dette våren 2015. Enhetslederne
har fått opplæringi CIM og er i ferd med å ferdigstillearbeidet.
Det er etablert et årshjul for kommunalområdetsom er tilgjengelig for alle ansatte i Outlook der
HMS- og kvalitetsutvalg,fellemøter for alle ansatte, enhetsledermøter,fagmøter mv ligger inne.
Kommunalområdet har HMS- og kvalitetsutvalg der Intern revisor og controller deltar.
Enhetsledermøterog fagmøter på tvers av enhetene er etablert og enhetsledernefår ogsåbistand
fra Intern revisor. Det er ogsåavholdt møte med alle ansatte i kommunalområdetder HKI og Lean
for kommunalområdetble gjennomgått.
5.4. Mål- og resultatstyring
I økonomi- og handlingsplanenfor 2015-2018 ble det vedtatt mål for kommende fireårsperiode.
Hensiktenmed målene,som tar utgangspunkti vedtatt kommuneplan,er å tydeliggjøreretning og
ambisjonsnivåetpå kommunenskommunalområder.
Administrasjonssjefenskalrapportere endeligmåloppnåelsei kommunensårsmeldingsom fremmes
som en del av årsregnskapet2015. Denne rapporten redegjør for status for det enkelte mål pr
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1.tertial, hva som er gjort samt en foreløpig vurdering om målene synes å kunne nås i tråd med
politisk vedtak for 2015.
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5.4.1. Mål 1
Skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser,
kulturaktiviteter

og møteplasser

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Samletmåling av antall - og type arrangementer
Kommunalområdethar etablert systemerfor å kunne måle antall og type arrangementersamordnet
for kulturenhetene.Det er ikke et mål i seg selv å øke antall arrangementeri denne omgang,men
det er ønskelig å se på kommunalområdetsarrangementer samlet sett. Kulturområdet har like
overordnedemål, men opererer på ulike arenaer.Det er viktig for kulturområdet å samarbeidepå
en god og effektiv måte for å kunne skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser,
kulturaktiviteter og møteplassertil det beste for innbyggerneinnenfor knappeøkonomiskerammer.
På denne måten kan man søke å unngå at kommunens egne arrangementer konkurrerer med
hverandre.Kommunalområdetmener det er viktig å ha fokus på å få formidlet arrangementenepå
en god måte. Dette vil ogsåkunnesynliggjøresgjennomkartleggingen.
Etablerebrukerundersøkelser
Kulturenheteneønskerog på best mulig måte skape, formidle og tilrettelegge for kultur-opplevelser,
kulturaktiviteter og møteplasser.Brukerundersøkelservil være et verktøy for å kartlegge hvor
tilfreds publikum og brukerne er med våre tjenester. Resultatenebør leggestil grunn for målrettet
innsatsfor forbedring.

Måloppnåelse
Kommunalsjefensvurderer det som sannsynligat målsetningeneom å få en samlet måling av antallog type arrangementerutarbeides.Brukerundersøkelser
ble gjennomført i 2014 og vil gjennomføres
i 2015.
Det er også gjennomført SWOTanalyserpå alle enheter og en felles analysefor enhetene samlet
sett i forbindelsemed Kulturplan.
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5.4.2. Mål 2

Sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud

Flerebrukere av kommunalekulturtjenester og flere aktive innenfor kulturtilbud
Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Kulturenhetenevil også gjennom den samordnendekartleggingenfå samledetall på publikum og
brukere. Kultur har en målsetning om å øke antall publikum og brukere. Dette er en viktig
målsetningsom gjenspeilesi Kulturplanenog densfokusområder.
Gjennom arbeidet med Kulturplan, målinger og brukerundersøkelservil kommunen ha et bedret
grunnlagfor å jobbe målrettet med å få flere brukere av kommunalekulturtjenester og flere aktive
innenfor kulturtilbud.

Måloppnåelse
Kommunalsjefenvurderer det som sannsynligat antallet brukere av kommunalekulturtjenester og
aktive innenfor kulturtilbud er stabilt, og enhetenevil jobbe for at målsetningenenås
5.4.3. Mål 3
Plan og utbyggingstjenester

(PUT) skal bidra til gode løsninger for den enkelte

innbygger og for samfunnet - forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i
tjenesteproduksjonen

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Saksbehandlingstid
Hvor lang tid det tar for å få behandlet en søknad er en vesentlig faktor for søker, og
saksbehandlingstider såledesen viktig indikator. I tillegg ligger tallmaterialet i KOSTRA
alle-rede til
rette for sammenlikningmed andre kommuner.
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Brukerundersøkelser
PUT ønsker å tilby best mulig tjenester til

kommunens innbyggere (og utbyggere).

Brukerundersøkelser
vil være et verktøy for å kartleggehvor tilfreds brukerneer med våre tjenester.
Resultatenebør leggestil grunn for målrettet innsats for forbedring av tjenestene.Målsetningerer
at brukerundersøkelserskaliverksettesi løpet av 2015.
Måloppnåelse
Enheten jobber aktivt for at Horten kommune skal oppfattes som en næringsoffensivkommune i
henhold til målsetningen i strategisk næringsplan. Effektiv og kundevennlig saksbehandling
vektlegges.
Flerestørre reguleringssakersom er i prosessvil væreressurskrevendei tiden framover.
Enhetenhar hatt et omfattende arbeid med å oppdatere informasjonenpå kommunensnettside i
2015,noe som vil gjøre informasjonlettere tilgjengeligfor brukerneav tjenestene.
5.4.4. Mål 4

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

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
A jour i henhold til planstrategien
Enhetens arbeidsoppgaverer mangfoldige, med både oppgaver innen overordnet plan, miljø,
næringsutviklingog byutvikling. I 2014 vil den største del av kapasiteten brukes på rullering av
kommuneplanenssamfunnsdel,arealdel samt kommunenssentrumsplan.Grad av gjennomføringi
forhold til vedtatt planstrategier derfor en viktig indikator på enhetensarbeid.
Måloppnåelse
Kommuneplaneneleverestil politisk behandlingi henholdtil planstrategien.
Det har vært perioder der enhetene har vakant stilling. parallelt skal det lyses ut en stilling før
sommerferiensom miljøvernrådgiver(100%stilling) med forventet tiltredelse i september.
Enhetenhar prioritert å ferdigstille kommuneplanenssamfunnsdel,arealdelog kommunedelplan for
Horten sentrum. Dette har medført at enkelte av enhetensandre arbeidsoppgaver,spesielt innen
miljøvern, har måttet nedprioriteres.Enhetenhar over en periode tidligere hatt en vakant stilling
noe som ogsåhar bidratt til dette. Fra og med 15. august er enheten igjen fullt bemannet. Det er

52

Horten kommune

1.tertialrapport 2015

ansatt en ny prosjektleder/planlegger(utdannet master i arkitektur) som begynnermedio august.I
løpet av høstenvil enhetenytterligere styrkesmed en medarbeiderpå miljø for å kunne sette fokus
på dette området videre fremover. Dennestillingenvil i en overgangsperiodeværei tillegg til dagens
4 stillinger på enhet for kommuneutvikling.Nyansettelsenvil medføreat noen av prosjektmidlenevil
benyttessom lønnsmidler.
Det vil benytteskonsulenttil å utarbeide klimaregnskap.
5.4.5. Mål 5

Horten kommune skal av næringslivet i kommunen bli oppfattet som
næringsoffensiv og fremstå som kunnskapsrik, proaktiv, løsningsorientert,
forutsigbar og innovativ.
Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Arbeidet med næringsutviklingog måloppnåelsefølger vedtatt StrategiskNæringsplanfor perioden
2015-2020. Det ble i januar 2014 gjennomført en nullpunktsmåling som viser hvordan Horten
kommune blir oppfattet ved starten av planperioden.Målingen vil bli gjentatt hvert år for å vise
utviklingen,første gangi desember2015.
Måloppnåelse
Helt enig eller delvis enig at Horten
kommune fremstår som…

Mål for perioden

Resultat2014

2015-2020

Næringsoffensiv

50%

Kunnskapsrik

80%

40%

Proaktiv

80%

27%

Løsningsorientert

80%

28%

Forutsigbar

80%

27%

Innovativ

80%

27%
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6. Teknisk
Kommunalområdetleverer:
Effektivitet
Kvalitet
Godøkonomistyring
Beredskapinnen teknisksine ansvarsområder24/7
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6.1. Økonomi
6.1.1. Fakta

SUM
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Pr enhet
Teknisk administrasjon
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
KTP adm og vei
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Bygningsdrift og vedlikehold
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Kommunalteknisk drift
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Park og idrett
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Selvkost KTP
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Sum netto ramme

TEKNISK
Regnskap
Budsjett
Periode Års pr. 1.tertial pr. 1.tertial
avvik
prognose
70 825
71 053
228
227 064
-30 251
-30 006
246
-129 209
40 573
41 047
474
97 855

Års Beregnet
budsjett
årsavvik
227 747
683
-128 462
747
99 285
1 430

7 487
0
7 487

7 521
0
7 521

34
0
34

21 506
0
21 506

21 607
0
21 607

101
0
101

980
3
983

929
0
929

-51
-3
-54

3 507
3
3 510

3 353
0
3 353

-154
-3
-157

24 697
-2 061
22 636

24 861
-1 831
23 030

164
230
394

81 232
-7 802
73 430

81 725
-7 111
74 614

493
691
1 184

10 468
-2 758
7 709

10 555
-2 751
7 803

87
7
94

25 237
-16 498
8 738

25 500
-16 475
9 025

263
23
287

5 015
-698
4 317

5 009
-687
4 322

-6
11
5

13 347
-2 850
10 497

13 327
-2 815
10 512

-20
35
15

22 177
-24 737
-2 560
40 573

22 177
-24 737
-2 560
41 047

0
0
0
474

82 235
-102 061
-19 826
97 855

82 235
-102 061
-19 826
99 285

0
0
0
1 430

6.1.2. Vurdering av beregnet årsavvik
Alle enheter driver rammestyring og det er et krav at alle enheter skal levere balanse ved årets
utgang.
6.1.3. Konklusjon
Mild vinter gir lavere kostnader til energi, samt at brøyting ligger noe lavere enn budsjettert. Øvrige
faktorer ligger iht budsjett.
Det rapporteres samlet et lite mindreforbruk. Dersom det ikke oppstår uventede forhold vil
Kommunalområdet levere balanse ved årets slutt.
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6.2. HR
Utfordringer

innen

HR

Det er på grunn av mange utredninger og mange investeringsprosjekterstort arbeidspresspå
enkelte personer innen Prosjekt og Eiendom. Dette presset er vedvarende og gir grunn til
bekymringer.
Kompetanse(oppfølgingav opplæringsplan)
Opplæringsplanerer produsert,og følgesslik som planlagt
Sykefravær
Sykefraværeter under kontroll, og ligger under målet på 8,5 %
Samletfravær i perioden jan - mars er 7,07 %, korttid: 1,81 %, langtid: 5,26 %. Stor belastning på
personellpå grunn av vedvarendestort arbeidspress,spesieltinnen Eiendomog Prosjektkan gi
høyerefravær over tid.
HKI
HKIer på 23,6 noe som er en økningfra forrige måling.Sefor øvrigunder:

Medarbeidersamtaler
Medarbeidersamtalergjennomføresinnen alle enheter innen Teknisk. De skal være fullført
innen årets utgang.Det varierer litt fra enhet til enhet når dissegjennomføres.
HMS-

og

kvalitetsutvalg

Det arrangereshvert år 5-6 HMSog Kvalitetsutvalgsmøter.Deltagereer alle ledere, alle VO og
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alle tillitsvalgte innen KommunalområdeTeknisk.Fastagendaer innmeldte forhold, Sykefravær,
skadermed fravær,spesielletema hvor HMSog kvalitet diskuteres.

6.3. Internkontroll
I henhold til vedtatt styringsdokument14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul
skalstatuspå følgendekulepunktkommenteresinnen internkontroll:
Det arbeidesbra med internkontroll. HMS og kvalitet er prioritert, sammenmed eksterne
kvalitetskravfra Tilsynsmyn
digheter.
CIM underlagoversendttil beredskapssjef
6.4.

Mål- og resultatstyring

I økonomi- og handlingsplanenfor 2015-2018 ble det vedtatt mål for kommende fireårsperiode.
Hensiktenmed målene,som tar utgangspunkti vedtatt kommuneplan,er å tydeliggjøreretning og
ambisjonsnivåetpå kommunenskommunalområder.
Administrasjonssjefenskalrapportere endeligmåloppnåelsei kommunensårsmeldingsom fremmes
som en del av årsregnskapet2015. Denne rapporten redegjør for status for det enkelte mål pr
1.tertial, hva som er gjort samt en foreløpig vurdering om målene syneså kunne nås i tråd med
politisk vedtakfor 2015.
6.4.1. Mål 1

Effektiv og god prosjektgje nnomføring (bygg og anlegg)

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Alle løpendeinvesteringsprosjekterblir hver månedrapportert. Rapportensendestil kommunestyre,
revisjonog kontrollutvalget
Prosjektledereansvarliggjøresfor resultatenei sineprosjekter
Måloppnåelse
Statuspr 1. tertial:
Oppfatning av servicenivåblant brukere
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Det er gjennomført en spørreundersøkelseårlig rettet mot enhetslederesom har fått overlevert
byggeprosjekterfra Prosjektenheteni Teknisk.Dennehar gitt tilbakemeldingersom er positive med
en snittkarakterpå 5 for 2014.For 2015 vil undersøkelsen bli gjennomførtpå slutten av året.

Økonomiskramme overholdes
Alle løpendeinvesteringsprosjekterblir hver månedrapportert. Rapportensendestil kommunestyre,
revisjonog kontrollutvalget
Prosjektledereansvarliggjøresfor resultatenei sineprosjekter

Det er for 1. tertial ikke varsletom overskridelserpå noe prosjekt
6.4.2. Mål 2

Effektiv og målrettet eiendomsforvaltning

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det gjennomføresbrukerundersøkelser,
normalt nærmereårets slutt. Videreer PSIAMimplementert
og forventes å gi ytterligere effekter. For øvrig følger en del av vurderingeneKOSTRA– tall som
foreliggerårlig.
Måloppnåelse

Energibruk– kostnad pr kvadratmeter
Kommunalområdeter blant de lavestei Vestfoldinnen energibrukpr kvm.
ForløpigeKOSTRA
tall viser at Horten kommunehar en kostnadtil energi pr kvm på 104 kr. Dette er
på nivå med snittet i Vestfold.
Det kan synes ut fra tallene at det er en del feilrapportering både i K13 og blant Vestfold
kommunene slik at gjennomsnittstallenenok er lavereenn de reelt skalvære.
Vedlikeholdav kommunalebygg
Når det gjelder midler tilplanlagt vedlikeholdligger Horten kommuneblant de laveste.Effektiv drift
bidrar noe, men det viktigstemomentet er at det er satt av for lite midler til planlagtvedlikehold.
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Kommunalområdeteknisk har i 2014 klart å øke avsatte midler til planlagt bygningsvedlikeholdfra
28 kr/kvm til 32 kr/kvm. Dette er lavereenn snittet i Vestfoldog K13.
Det bør imidlertid presiseresat tallene avhjelpesmye av avsatteinvesteringsmidlersom benyttes til
målrettede oppgraderingerav bygningsmassen,
hvor man oppnår:
Oppgraderingav bygningsmassen
Reduksjonav driftskostnader
Nødvendigvedlikehold
6.4.3. Mål 3

Bidra til en effektiv og siker va nnforsyning og avløpshåndtering

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det arbeidesmålrettet med effektivisering.Innføringav PSIAM,som integreresover tid med Gemini
forventesover tid å gi effektivisering,samt bedre drift.
Alle kjente flaskehalseri VA – nettet er avdekketog utbedresforløpende.
Renseanleggetpå Falkenstenhar høyere utslippstall en tillatelsen dekker for øyeblikket.Det pågår
arbeid for å finne årsakene,og samtidigse på tiltak.
Det rapporteresårlig i KOSTRA
og tallene i tertialrapporten er basertpå 2014
Måloppnåelse
Statuspr 2014:
Beregnetvannlekkasjeandel(%)
Hvert år beregneshvor mye vann som lekker ut på veien fra produksjon av vannet og fram til
sluttforbruker.

Horten kommune har satt et mål på 20 % og har lagt til grunn at dette tallet er et greit nivå i
forholdet mellom negativmiljøpåvirkningog økonomiskkostnadfor å komme laverei lekkasjeandel.

Snittet på lekkasjeandeli Norgeliggermellom 30 % og 40 %.

Beregnetnivå for 2014li ggerpå 18 %
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Forurensningsutslipp(fosfor) fra overløp i avløpsnettet i forhold til total produksjon
Våre renseanlegger underlagt strenge utslippskrav gitt fra Fylkesmannen.Hvert år rapporteres
utslipp i forhold til utslippstillatelse,herunder fosfor.

Utslippet av fosfor er på 1,45 % mot et mål på 4 %

6.4.4. Mål 4

Bidra til et godt og tilrettelagt idretts - og friluftsliv

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det rettes en årlig spørreundersøkelse
til utvalgte grupper.Dennesendesut på slutten av året. Øvrig
tallmateriale er også basert på årlig rapportering. PSIAM innføres og vil i løpet av året gi en
effektivitets økning.
Måloppnåelse
Brukerundersøkelserfor idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Det er for 2014 sendt ut en spørreundersøkelsehvor Horten kommune har spurt om hvor gode
vilkår idretten i Horten oppleveså ha.

Svarenekommer ut med en snittkarakterpå 4.

Antall idrettsutøvere i kommunensidrettslag
Tall fra idrettskretsenvedr antall medlemmeri idrettslagenei kommunenleggesut årlig. Dette gir en
mulig indikasjonpå hvor godt tilbudet leggestil rette for idrettslig aktivitet fra kommunen.

Oppnåddantall medlemmerfor 2014er: 8098
Målet for 2014er: 8300
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6.4.5. Mål 5

Bidra til en god og sikker samferdsel i Horten kommune

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
PSIAMinnføresi løpet av 2015,og forventes å gi en økt effektivitet. Samtidigsom at innbyggerefår
en bedre opplevelseav serviceog respons.
Måloppnåelse
Statuspr 2014:
Antall skaderpå Horten kommuneskjøretøy hvor HKhar skyld
Det er viktig å kunne sett inn tiltak dersom kommunalekjøretøy i Horten forårsakerskader.Dette
målesårlig.
For 2014var antall skaderhvor HKhar skyld:12
Dette t allet er betydelig redusert fra tidligere hvor antallet var langt høyere. Det har vært
gjennomført et godt arbeid, både blant brukere og av Kommunalområdeteknisk, for å redusere
antall ulykker
Oppfatning av servicenivåblant brukere av vei
Det er sendt ut en spørreundersøkelsetil viktige brukergrupper av veisystemeti Horten for å få
tilbakemeldingom hvordanservicenivåetoppfattes,herunderstandardpå veier og brøyting.
Snittkarakterfor 2014:4
Erstatningssakergrunnet hull i veiene
Horten kommune har en plikt til å rette feil i veiene når man varslesom dette. I de tilfeller hvor
Horten kommuneer varsletog ikke har utbedret vil kommunenbli erstatningspliktig
For 2014var tallet: Ingen
Dette anseeså være en meget god parameterfor å måle raskresponspå innmeldte saker.
6.4.6. Mål 6

Bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø i Horten kommune
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Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er viktig å ha fokus på HMS og ulykker. Kommunalområde Teknisk har et stort potensial for
ulykker på grunn av arbeidsoppgavene og mye tungt maskinelt utstyr.
HMS og Kvalitetsutvalg har fokus på ulykker. Videre er PSIAM i ferd med å fases inne i hele Teknisk
slik at HMS blir ytterligere forsterket.
Kursing er under forberedelse, og vil bli iverksatt.
Måloppnåelse
Status pr 2014 og 2015:
Antall ulykker med sykefravær:
For 2014 var antall ulykker med sykefravær: Ingen
For 2015 er det rapportert en ulykke, men den har ikke forårsaket sykefravær. Årsaken til ulykken er
manglende bruk av utdelt verneutstyr. Ulykken er under granskning.
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7. Horten havnevesen
Horten havnevesenhar et resultat for 1. tertial på kr 5,66 mill. Totale inntekter er kr 10,29 mill og
totale kostnader er kr 4,62 mill. Det gode resultatet skyldesat renter og avdrag på lån ikke er
belastetog at planlagtevedlikeholdskostnaderi hovedsakfaller i 2. og 3. tertial.
Årsprognosenviseret resultat på kr 4,95 mill mot budsjett på kr 4,65 mill.

Virksomhetenhar godeeller akseptableresultater på alle virksomhetsmål

l
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7.1. Økonomi
7.1.1. Fakta

SUM
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Pr enhet
Felles
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Trafikkhavna
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Fergehavn
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Øvrig virksomhet
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Småbåthavn
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Driftsavdelingen
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Sum netto ramme

HORTEN HAVNEVESEN
Regnskap
Budsjett
Periode Års pr. 1.tertial pr. 1.tertial
avvik
prognose
4 624
4 909
285
29 004
-10 286
-10 571
-285
-29 004
-5 662
-5 662
0
0

Års Beregnet
budsjett
årsavvik
29 858
854
-29 858
-854
0
0

2 375
-51
2 324

2 380
-51
2 329

5
0
5

18 896
-500
18 396

18 911
-500
18 411

15
0
15

257
-849
-592

257
-820
-563

0
29
29

1 175
-1 654
-479

1 175
-1 566
-391

0
88
88

371
-5 700
-5 329

371
-5 700
-5 329

0
0
0

2 120
-17 113
-14 993

2 120
-17 113
-14 993

0
0
0

464
-2 796
-2 332

464
-2 796
-2 332

0
0
0

1 565
-7 889
-6 324

1 565
-7 889
-6 324

0
0
0

144
-782
-638

361
-1 128
-767

217
-346
-129

1 754
-1 718
36

2 404
-2 755
-351

650
-1 037
-387

1 013
-108
904
-5 662

1 076
-76
999
-5 662

63
32
95
0

3 494
-130
3 364
0

3 683
-35
3 648
0

189
95
284
0

7.1.2. Vurdering av beregnet årsavvik
9000 – FELLES
Økt fondsavsetning
9010 DRIFT
Større oppdrag i forbindelse med kabelbåt gir økte inntekter.
9020 TRAFIKKHAVN
Økt godsomslag over trafikkhavna gir økte inntekter.
9040 SMÅBÅTHAVN
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Havnevesenet har besluttet å sette bort driften av driftstoffanlegget i Åsgårdstrand. Dette gir
endrede forutsetninger i forhold til budsjett, både på inntekt- og utgiftssiden.
7.1.3. Konklusjon
Etter første tertial styrer Horten havnevesen mot et årsavvik på 0 i forhold til budsjett.
7.2. HR
Kompetanse:
Ansatte har deltatt på relevante kurs ihht stilling og plan:


Investeringsanalyse i offentlig sektor, 2 ansatte



Havnejuss, 2 ansatte



PortWin (havnesystem), 1 ansatt



Eiendomskonferanse, 1 ansatt



Opplæring Websak, 5 ansatte



Kurs i offentlige anskaffelser, 2 ansatte



Kurs i økonomi rapportering, 3 ansatte



Brannslukningskurs, 9 ansatte

Sykefravær:
Korttidsfraværet har vært på mellom 1-2% i hele perioden.
Langtidsfraværet har vært på 7%, noe som skyldes en person som har vært sykemeldt 50% i hele
perioden.
HKI:
Horten havnevesen har en HKI på 23,6. Det er noe lav score på identitetsindeksen som synliggjør at
ansatte i Horten havnevesen ikke helt har forstått Horten kommunes visjon. Det grunn til å anta at
de ansatte vil måtte bruke litt tid på å akseptere oppløsningen av KF et og innfusjoneringen med
Horten kommune.
Medarbeidersamtaler:
Det er gjennomført 4 medarbeidersamtaler. Det er planlagt 4 medarbeidersamtaler i løpet av aug/
sept.
HMS:
Se under internkontroll.
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Det er gjort en gjennomgangav arbeidsmiljø og besluttet noen endringer/ oppgradering ift
kontorfasiliteter.

7.3. Internkontroll
Det er gjennomført en dag med alle ansatte i en årlig revisjon av internkontrollsystemetfor Horten
havnevesen.Internkontrollmanualener oppdatert som følge av dette. Internkontrollmanualenfor
Horten havnevesener tilpassetforetaket og inneholdermålsettingfor det systematiskehelse-, miljøog sikkerhetsarbeidet og beskrivelseav HMS- organisasjonen,verktøy- og fokusområder, samt
forhold rundt miljørettet helsevern.
ROSanalyserer gjennomgåttsammenmed alle ansatte. Behovfor nye ROSanalyserer vurdert og
gjennomført.
Det er meldt inn til sammen4 avviki perioden,hvoraven mindre personskade.

7.4.

Mål- og resultatstyring

7.4.1. Mål 1

Horten havnevesen skal øke markedsandelen innen løst stykkgods

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er gjennomført møte med alle brukerne av trafikkhavna. Felles forståelse av mål om å øke
markedsandeleninnen løst stykkgodser forstått og akseptert.
Måloppnåelse
Horten havnevesenhar et godsomslagpå 27.405tonn for 1. tertial. Dette indikerer en årsprognose
på 75-80.000tonn. Til sammenlikning var godsomslagetfor 2014på 60.000tonn.
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7.4.2. Mål 2

Horten havnevesen skal etablere nye nisjer/kunder gjennom aktivt markedsarbeid,
og med bruk av nye lagringsareal på Langgrunn

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er gjennomført møter med brukerne av trafikkhavna.En leietager er sagt opp på Langgrunnda
dette ikke var gods som primært gikk over Horten havn. Det jobbes aktivt med å finne ny leietager
som vil føre godsover havna.
Måloppnåelse
Pr i dag har vi 2 nisjer og 9 produkter. Dette er sammenisjer og produktområdersom vi har hatt i
2014.
7.4.3. Mål 3

Horten havn skal gjennom en avbruddsfri tjeneste og i samsvar med nye
konsesjonsbestemmelser

bidra til økning i fergetrafikken

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det gjennomføressystematiskvedlikeholdav fergeleiene.Vi har komplementert vitale reservedeler
til kjørelem.
Måloppnåelse
I løpet av 1. tertial har vi hatt til sammen1 avbrudda 1 uke.
Totalt har vi hatt en trafikkavviklingmed 144.144kjøretøy i 1. tertial. Samletutgjør dette en liten
oppgang(oppgangi jan-mars,liten nedgangi april) ift 2014.
7.4.4. Mål 4

Horten havn skal ta markedsandel ift andre gjestehavner i Oslofjorden gjennom å
satse på økt attraksjonskraft

og gode opplevelser

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
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Horten gjestehavnhar oppgradertmed nye bryggefasilitetermed nye strømsøyleri april. Til sammen
ca 90 båtplasser.
Måloppnåelse
Sesongener ikke startet og resultat vil først foreliggeetter sommersesongen.
7.4.5. Mål 5
Horten havnevesen skal optimalisere utleie og salg av ledige arealer/lokaler

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Horten havnevesenjobber med systematiskvedlikehold av utleiarealer.Detutvikles potensiale for
nye utleieareal,eksempelvispå Langgrunn.
Måloppnåelse
Utleiegrader 100%i 1. tertial, dvs alle areal som er utviklet og klargjort for utleie er utleid.
7.4.6. Mål 6

Horten havnevesen skal ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det gjennomføres systematisk medarbeidersamtaler som legger grunnlag for personlige
utviklingsplaner.Horten havnevesenhar ukentlige driftsmøter for alle ansatte og gjennomfører
sosialeaktiviteter. Det leggesopp til en inkluderendevirksomhethvor de ansatte har medvirkningi
driften.
Måloppnåelse
Korttids sykefraværer lavt og under 2%.
Det er innmeldt 4 avvik,hvoraven mindre personskade.

68

Horten kommune

1.tertialrapport 2015

8. Finansområdet
Innen finans budsjettereskommunensfrie inntekter korrigert for fellesutgifter. Midlene blir fordelt
mellom kommunens 6 kommunalområder og skal benyttes til kommunal tjenesteproduksjon.
Finansområdethar en budsjettertnetto inntekt på ca 1,7 milliarder kronerfor 2015.
Budsjettetbaserersegpå nasjonale
føringer, og pr 1.tertial vurderer
Administrasjonssjefen at området
er i balanse. Det er imidlertid behov
for noen interne justeringer som
fremkommeri dette kapittelet.
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8.1. Innledning
Innen finansbudsjettereskommunensfrie inntekter korrigert for fellesutgifter.Netto sum på dette
området utgjør midlene Horten kommunehar disponibelttil kommunaletjenesteproduksjonfordelt
over de ulike kommunalområdene.
Renter- og
avdragsutgifter

Frie inntekter

Øvrige fellesposter

• Rammetilskudd

• Rentekostnader

• Pensjonskostnader

• Skatteinntekter

• Avdragsutgifter

• Avsatte midler til

• Inntektsutjevning

• Renteinntekter

lønnsoppgjøret 2014

• Integreringstilskudd

• Personforsikring

• Kompensasjonstilskudd

• Avskrivinger

• Rentetilskudd

• Kalkulatoriiske
avskrivninger

Driftsbudsjettet bygger på vedtatt statsbudsjett for 2015. 12. mai ble revidert statsbudsjett
offentliggjort og som fikk noen konsekvenserpå kommunensdisponible rammer. I tillegg har det
ogsåvært noen endringer innen finans for årets første tertial som kommenteres.Oppsummeringav
endringenefremkommeri kapittel 8.5.

8.2. Frie inntekter
Skatt- og inntektsutjevning
I statsbudsjettetfor 2015 ble det anslått en skattevekstpå 5,6 % for kommune,sammenliknetmed
regnskapetfor 2014.Skattetallfra SSBfor årets fire første månederviserimidlertid en vekst på 3,4 %
samlet for kommunal sektor. I revidert nasjonalbudsjettble anslagetfor inntekts- og formuesskatt
redusert og kommunal sektor fikk på dette grunnlagoverført ekstra midler over rammetilskuddet.
Dette kommenteresunder delkapittelet rammetilskudd.

Horten kommunehar budsjettert 670,3 millioner kroner i skatt og inntektsutjevningfor 2015. Som
grafen under viser, har kommunen pr april fått inn 201,6 millioner kroner og tilsvarer en
mindreinntekt på 4,7 millioner kroner for de fire første månedenei forhold til periodisert budsjett.
Dette tilsvarer 30,3%av samlet budsjett I dette tallet ligger det imidlertid en engangsutbetaling fra
januar som ikke skal være med på framskrivningen av årsprognosen.Ved å ivareta dette i
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framskrivningen for inneværende år synes mindreinntekten for 2015 å ende på ca 11,6 millioner
kroner2.

Skatt- og inntektutjavning 2015
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Periodisert inntekt 83 314 87 845 200 53 206 39 334 19 337 61 418 49 425 70 542 09 545 19 665 79 670 33

Fakstisk inngang

79 821 84 218 195 59 201 67

Rammetilskudd
I revidert budsjett for 2015 fikk Horten kommune tilført 4,1 millioner kroner grunnet reduserte
skatteinntekter. Dette innebærer at administrasjonssjefen vurderer de samlede frie inntektene å bli
ca 7,5 millioner under vedtatt budsjett for 2015.
8.3. Finansposter
Rentekostnader
Det er for inneværende år budsjettert en gjennomsnittlig rentekostnad på 2,7 % på kommunens
langsiktige gjeld. Siden 1.januar har gjennomsnittlig rente blitt ytterligere redusert og
Administrasjonssjefen vurderer å ha en redusert rentekostnad ut året på ca 1,7 millioner kroner.
Renterisiko
Horten kommune har pr 1.tertial en låneandel med fast rente på 36% prosent og lån med kortsiktige
rentevilkår på 64,0 prosent. I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av
låneporteføljen være i intervallet 20-80 %. Horten kommune får i dag tilbud på å binde låne over 10
pr med en rentekostnad på ca 2,1%. På dette grunnlag vurderer Administrasjonssjefen å øke andelen
fastrente til ca 50% innen sommeren. Dette medfører økt forutsigbarhet i et lengre perspektiv.

2

. Pr 1.tertial skal 30,3% av inntektene komme inn. Faktisk avvik pr 1 tertial 4,7. Ved å framskrive ut året trekkes engangstilbakebetalingen fra
januar (1,7 mill) ut av summen. Dette gir følgende regnestykke: 3,0/30,3%= -9,9 mill. Ved å ivareta engangstilbakebetalingen samt ekstra
overføring fra regjeringen i revidert budsjett blir det følgende avvik: 9,9 mill+ 1,7 mill – 4,1 mill = 7,5 mill.kroner.
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Lånevilkår pr 30.04.2015
Fast rente

Flytende rente

36 %

64 %

Avdrag
Horten kommune har budsjettert en forventet avdragskostnad på 37,0 millioner kroner i 2015.
Prognoser for inneværende år tilsier at kostnaden blir 1,1 millioner høyere. Dette innebærer en økt
kostnad på 1,1 million kroner.
Renteinntekter
Horten kommune har pr 1.tertial en budsjettert renteinntekt på kommunens fond med ca 6
millioner kroner. Det er ingen avvik i forhold til budsjettet på denne posten pr 1.tertial.
8.4. Øvrige fellesposter
Pensjonskostnader
I enhetenes ramme utgiftsføres de faktiske pensjonsforpliktelsene til KLP og Statens pensjonskasse
(pedagogisk personale). For 2015 er disse satsene på hhv 19 % i KLP og 12,25 % i Statens
pensjonskasse. Dette er ivaretatt i kommunalområdets budsjetter.
I henhold til den kommunale regnskapsforskriftens § 13 er det aktuarberegnet netto
pensjonskostnad3 som skal belastes driftsresultatet. Dette innebærer at driftsbudsjettet korrigeres
for differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad. Denne
korrigeringen krediteres på fellesområdet og kalles premieavvik. I henhold til opplysninger høsten
2014 ble det budsjettert et premieavvik inkl. tilbakebetaling av tidligere års premieavvik på ca 22
millioner kroner.
3 Beregnes av aktuar på grunnlag av pensjonskassens medlemsbestand og forpliktelser pr 31.12 og parametre for lønnsvekst, diskonteringsrente
mv som fastsettes av Kommunal og regionaldep.
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Horten kommune mottok et revidert budsjett fra KLP i slutten av april. I denne oversikten var det en
vesentlig endring. Kostnaden uten på kommunalområdet ble vesentlig redusert samtidig som
premieavviket ble justert tilsvarende ned. Totalt for inneværende års budsjett medfører ikke dette
noen endringer på kommunens samlede pensjonskostnader. Endringen medfører imdilertid
reduserte kostnader i årene som kommer grunnet redusert premieavvik i år som dermed ikke skal
tilbakebetales i årene som kommer. Dette er positivt med tanke på kommunens langsiktige
økonomi.
Kalkulatorisk avskrivning
Innen selvkost er det en teknisk føring mellom kommunalområde Teknisk og finans hvor 1,8
millioner kroner belastes Teknisk og overføres finans. Dette er kun en teknisk føring som ikke
påvirker den kommunale tjenesteproduksjonen. Etter en detaljert gjennomgang av selvkostområdet
skal dette bokføres på en annen måte som ikke medfører denne tekniske justeringen. Dette har
ingen ting å si for den kommunale tjenesteproduksjonen, men er kun en teknisk føring som ikke skal
foretas. Dette innebærer en redusert ramme på både finans og kommunalområde Teknisk.
Refusjon på arbeidsgiveravgift av mottatte sykepenger
Refusjon av arbeidsgiveravgift på mottatte sykepenger er ikke budsjettert ute i kommunalområdene.
I 2014 mottok Horten kommune 6 500 000 i refusjon på betalt arbeidsgiveravgift og ble inntektsført
på finansområdet. Dette foreslås videreført i 2015 og vurderes til å bli på 6,9 mill. kroner. Dette
bidrar til å få finansområdet i balanse for inneværende år.
Andre poster på finans
Øvrige poster vurderes å være i balanse pr 1.tertial og dermed ikke avvik i forhold til analysen utført
i vedtatt økonomi- og handlingsplan 2015-2018.
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8.5. Oppsummering

Endringer

Beløp

Netto reduserte frie inntekter

-7,5

Reduserte rentekostnader

1,7

Økte avdragsutgifter

-1,1

Redusert arbeidsgiveravgift pga refusjonsinntekter

6,9

Status pr 1.tertial

0

I tillegg foreslås det en redusert inntekt på 1,8 mill (ref kalkulatorisk avskrivning). Dette er kun en
teknisk føring mellom finans og teknisk og vil ikke påvirke vedtatt tjenesteproduksjon.
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9. HR
Overordnet kommentar på HR pr 1.tertial (high-lights) Horten kommune er Hortens største
arbeidsplassmed ca 2200 ansatte fordelt på ca 1600 årsverk.For å dekkefremtidensbehovfor god
og riktig arbeidskrafter det viktig at Horten kommunefremstår som en attraktiv arbeidsplass,med
gode ledere, gode og helsefremmendearbeidsmiljøer.For å oppnå dette er fokus på HMS, hele
stillinger,medbestemmelse,
medarbeiderskapog ledelseviktig.
Horten kommunebaserersin arbeidsgiverpolitikk
på følgendeverdier:
Åpenhet
Raushet
Tillit
Respekt
Omsorg

I dette kapittelet har Administrasjonssjefen
fokus på status i forhold til viktige personalrettedetema
som nærværsutvikling, medarbeidersamtaler, opplæringsplaner og status i forhold til siste
arbeidsmiljøundersøk
elsesomble gjennomførti løpet av 1.tertial.
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9.1. Sykefraværsutvikling
Horten kommune har som mål å redusere sykefraværet til under 9 % innen utgangen av 2015.
Horten kommune hadde en svært god utvikling med reduksjon i fravær i 2014. Totalt for 2014 ble
sykefraværet 9,20 %. En reduksjon fra 9,45 i 2013.
Det viktigste virkemiddelet mot sykefraværet er en langsiktig, kontinuerlig jobbing med HMS og
arbeidsmiljø, med oppfølging av syke, og tilrettelegging. Administrasjonen følger nøye med på
utviklingen i sykefraværet pr. virksomhet, og legger frem følgende utviklingstrekk for kommunen
som helhet.
9.2. Statisktikk sykefravær 2009-2014
Statistikk for første kvartal 2015 foreligger ikke pr dato. Statistikk over legemeldt fravær fra NAV
viser en utvikling med økt legemeldt fravær, og redusert egenmeldt fravær i 2014.
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9.3. Nærvær januar tom april 2015
Innføring av Nytt HR-system kan gjøre at fraværstall varierer noe ift gamle tall. Dette fordi de
forskjellige systemene har forskjellige måter å beregne fravær f.eks for vikarer og
foreldrepermisjoner.
Nærværsprosjektet og oppfølging av gravide, og prosjekt Jobbmestring i Institusjonene og i
Hjemmetjenester viser gode resultater.

Erfaringsmessig er fraværet de fire første månedene høyere enn totaltallet for året fordi det er
mindre fravær i sommerhalvåret.

9.4. Medarbeidersamtaler
Medarbeidersamtaler er et viktig instrument i forhold til både arbeidsmiljø, sykefravær, og
kompetanseutvikling. Det er laget maler for hvordan samtalene skal gjennomføres, og det har vært
gjennomgang av temaet i forbindelse med lederopplæringen. Det er et eget punkt i skjemaet som
omhandler deltid, og ønske om økt stillingsstørrelse.
Det rapporteres at medarbeidersamtaler i all hovedsak gjennomføres i henhold til planen, men at
enkelte enheter har utfordringer i å få gjennomført alle fordi det er svært mange å følge opp, og
med mange små helgestillinger.
Noen steder gjennomføres utviklingssamtaler i grupper for disse.
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9.5. Oppfølging av egen opplæringsplan
Virksomhetene rapporterer i all hovedsak at oppfølgingen av egen opplæringsplan er i tråd med de
krav som er satt, men enkelte steder rapporterer om at dette har måttet prioriteres bort av
ressursårsaker.
Opplæring av ledere er et satsingsområde, som det fortsatt er stort fokus på ved opplæring av nye
ledere, og i Lederforum hver mnd.
9.6. Arbeidsmiljø/HKI (Human Kapital Indeks)
Det er gjennomført ”stor” medarbeidertilfredshetsundersøkelse i april 2015.
1435 respondenter er akseptabelt, men vi kan fortsatt ønske en enda bedre respons, og må
bevisstgjøre ledere og ansatte på verdien av HKI som verktøy for å arbeide for et bedre arbeidsmiljø.
Resultatene for enkeltenheter varierer en del, men det har vært jobbet godt mange steder, og det
vises på resultatene.
TOTAL Resultatet for Horten kommune viser en økning i score både på Identitet, HKI, Samarbeid og
Arbeidsmiljø.
De stedene det ser ut til å være forbedringspunkter er knyttet til påstand 2 som omhandler
ressurser.
Det er viktig å huske at dette er snittskåren for hele kommunen, slik at dette bildet kan se svært
forskjellig ut fra en avdeling til en annen. Avdelingen må vurdere egen skår og egne
forbedringsområder.
De enhetene som scorer svært lavt får tilbud fra HR-seksjonen om støtte til oppfølging og HKIverksted. Noen steder gir dette et godt bilde av situasjonen ved at målingen er utført midt i en
turbulent periode med nedbemanning i enheten, og har derfor en naturlig forklaring.
Hver vår gjennomføres en utvidet undersøkelse som i tillegg til HKI, måler Identitet, Samarbeid og
Arbeidsmiljø.
Skår for Identitet var lav for kommunen totalt. Horten kommunes visjon framtrer som utydelig for
mange. Dette kan være den mest vesentlige oppgaven å jobbe med framover. Det kan synes som at
ansatte føler identitet med sin egen enhet, men ikke for kommunen som helhet.
Alle ledere har tilgang til Måleverkstedet på nettet. Det er et verktøy man kan bruke i HKI-verksted i
enheten for å samarbeide med alle ansatte med å lage forslag til tiltak for å øke scoren og trivselen,
og som kan følges opp fra år til år.
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10. Internkontroll
Kravet til internkontroll i kommuner er forankret i kommunelovens§ 23. 2. Internkontroll blir
definert som prosesser, systemer og rutiner som utformes og gjennomføres av de som har
overordnet ansvarfor styringog kontroll.
Internkontrollen i Horten kommune har som mål å sikre:
Målrettet og effektiv drift
Etterlevelseav lover og regler
Påliteligrapporteringslik at arbeidsgiver,innbyggerne,
staten og ledelsen(politisk og administrativt)kan følgemed
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Systematisk arbeid med kvalitet og sikkerhet handler i stor grad om å skape en lærende organisasjon
hvor gode kulturer etableres og utvikles. Medarbeidere har en nøkkelrolle i kvalitetsarbeidet fordi de
kjenner egen tjeneste i dagliglivet, og vet derfor hvor risiko for svikt kan være størst. Verdien
åpenhet er en forutsetning for god kvalitet. Det er besluttet at Horten kommune skal anvende Lean
som metode for forbedring der dette kan være hensiktsmessig for måloppnåelse.
10.3.

Kommunikasjon og samhandling

Kvalitet på informasjonsutvekslingen og samhandling er en forutsetning for god kvalitet og
måloppnåelse. Kommunen har derfor besluttet en møtestruktur med mandater som er førende.
Kommunikasjonsansvarlig koordinerer og bidrar til at vedtatt kommunikasjonsstrategi er ivaretatt.
10.4.

Kompetanse

Hvert kommunalområde skal vektlegge kunnskapsbasert praksis og systematisk oppfølging mht
opplæring av medarbeidere. Kommunen har overordnet opplæringsplan som skal rulleres og være
førende for all opplæringsvirksomhet (inkl internkontroll).
Nyansatteprogrammet er et viktig verktøy for at nye ledere og medarbeidere får en god start som
ansatt i Horten kommune. Det er forventet forbedret oversikt og dokumentasjon på gjennomført
opplæring i hele kommunen etter innføring av nytt HR system.
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Rutineportalen - oversikt over hovedkapitlene

Kommentarer:
God ledelse og styring på alle nivåer er avgjørende for kommunens kvalitet på tjenester og
betryggende kontroll. I rutineportalen er ansvar og roller, styringsdokumenter og rutiner beskrevet
og tilgjengelige. Alle medarbeidere i Horten kommune skal være kjent med kommunens systemer og
rutiner i rutineportalen. Revisjon av systemer skal i følge årshjulet skje ved utgangen av 2015.
10.6.

Organisering, ansvar og roller

Administrasjonssjef og kommunalsjefene har et spesielt ansvar mht plikten om internkontroll slik at
det skjer en god forankring av arbeidet. Alle virksomheter i Horten kommune skal ha etablert og
holde ved like de nødvendige (systematiske) tiltak som skal til for å oppfylle krav i regelverk for egen
virksomhet og for kommunen i sin helhet.
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Oversikt over viktige områder med krav om internkontroll

Tema/områder Horten kommune

Kontaktpersoner

Økonomi (inkl innkjøp)

Økonomisjef

Informasjonssikkerhet

IKT - sjef

HMS (helse- miljø og sikkerhet for ansatte) og

HR- sjef

personalforvaltnng
Brann

Brannansvarlig Teknisk

MHV(Miljørettet helsevern)

Kommuneoverlegen

IK mat

Kommunalsjef Teknisk

Miljø

Miljøsjef
Kommunalsjef Teknisk

Kvalitet i tjenesteyting(lovlig og forsvarlig)
Forsvarlig saksbehandling

Kommunalsjefer alle
kommunalområder i Horten kommune

Prosjekter

Administrasjonssjef gir mandat

Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskapssjef

Arkiv

Arkivleder

Kommentarer:
Prioriteringer denne perioden har vært å gjennomføre ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyser),
og å utarbeide tiltak med utgangspunkt i enhetsmål (virksomhetsplaner).
Viktige sektorovergripende prioriteringer:









Kvalitet på tjenestene
Etiske retningslinjer og ledelsesplattform
Lovdata pro implementert, verktøyet gir oversikt over regelverk, samtidig som det gir varsler ved
endringer.
Sektorovergripende planer
Hjemmeside, intranett, sosiale medier og revidert grafisk profil – Horten kommune
Forsvarlig saksbehandling og enkeltvedtak, revidert styringsdokumentasjon
Nytt HR system og avvikssystem
Tilsyn informasjonssikkerhet og samfunnssikkerhet og beredskap
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Opplæring og kompetanseheving
Styrende dokument for prosjekter og etiske retningslinjer skal revideres
Innkjøpsrutiner og kontroll
Lean, utvikling og innovasjon

10.8.

Risikovurderinger

ROS-analyser brukes som verktøy for systematisk gjennomgang av driftens risikoområder.
Risikovurdering er en dynamisk og gjentakende prosess for å identifisere og vurdere kommunens
risikoer.

Kommentarer:
Status mht årshjul viser at kommunalområdene stort sett er i rute/prosess. I følge Horten kommunes
årshjul og føringer skal alle kommunalområdene årlig ha gjennomført nødvendige risikovurderinger
innen eget ansvarsområde. Resultater av ROS-analyser synliggjøres som tiltak i planverk. Samlet skal
risikobilde gi grunnlaget for iverksetting av forebyggende tiltak. Administrasjonssjefen forbereder nå
rullering av overordnet analyse for 2015.

10.9.

Avviksoversikt 1. tertial 2015

Administrasjon

5

Helse og velferd

648

Oppvekst

34

Kultur og samfunn

1

Teknisk

12

Horten Havn

4

SUM

704

Kommentarer:
Kommunalsjefene melder at avvik håndteres fortløpende og systematisk. Horten kommune skal til
enhver tid legge til rette for tydelig ledelse og gode systemer for å unngå brudd på rutiner, skader og
svikt i tjenestene. Når svikt skjer, har kommunen avvikssystemet for å fange opp hendelser slik at vi
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har evne til forbedring og læring. Administrasjonssjefen løfter månedlig frem overordnede avvik og
avvikstendensene for hele kommunen for tiltak, læring og kontroll. Nytt digitalt avvikssystem skal
iverksettes i nærmeste fremtid, og vil innebære avvikling av dagens system i Acos WebSak. Det er
allerede gjennomført opplæring på lederforum og utarbeidet ny rutine for det nye KF Avvik –
systemet.
Kommunalområde Helse og velferd vil i forbindelse med at kommunen får nytt digitalt avvikssystem
gjennomgå egne rutiner for den løpende oppfølgingen av avvik. Systemet vil fortsatt være basert på
en risiko- og vesentlighetsvurdering. Med bakgrunn i fremlagte fakta fra Helse og velferd
konkluderer administrasjonssjef med at det ytes trygge og sikre tjenester, men at det fortsatt må
arbeides systematisk med å forbedre tjenestene.

10.10. Rapportering MRS (mål og resultatstyring)
Rapportering - hovedområdene:
Økonomistyring
 Lønn inkl sykepenger og refusjoner
 Andre utgifter
 Sum inntekter
Personalforvaltning
 Kompetanse og plan
 Sykefravær
 HKI (medarbeiderundersøkelse)
 Medarbeidersamtaler
 HMS- og kvalitetsutvalgsmøter gjennomført
 Vernerunde
Internkontroll
 Årshjul
 Enhetsmål (i virksomhetsplan)
 Risiko- og sårbarhetsvurderinger
 Samfunnssikkerhet og beredskap
 Avvikshåndtering
 Ajourhold av styringsdokumentasjon i rutineportalen
 Systematisk arbeid inkl tilsyns- og kontrollaktiviteter (kontinuerlig forbedring).
Enhetsmål




Målepunkter i økonomi- og handlingsplan
Brukerundersøkelser
Kvalitets- og produktivitetsmålinger som anvendes for måloppnåelse

Lederansvaret for kvalitet og sikkerhet i tjenestene er forankret og etterspurt gjennom interne
tilsynsaktiviteter, ledelsens rapporteringsordning og styringsdialogen.
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Fargekodene i månedsrapporten:
Grønn (Grønn)

Lav eller ingen risiko - tiltak i henhold til mål virker (i rute)

Gul (Gul)

Risiko - må følges nøye opp for å sikre måloppnåelse (unngå avvik)

Rød (Rød)

Avvik - plan og konkrete tiltak (tallfestet/evaluerbart) nødvendig

Resultater kommunalområdene – Internkontroll og enhetsmål 1. tertial 2015
Administrasjon

Helse og velferd

Oppvekst

Kultur og samfunnsutvikling

Teknisk
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Horten Havnevesen

Kommentarer:
Kommunalsjefene melder at de er i rute. Kommunalområdene melder at de følger opp kommunens
årshjul. Horten Havn skal utarbeide plan for å gjennomføre nødvendige tilpasninger til kommunens
systemer, og kommunalområde Administrasjon er i prosess med å fullføre ROS. Det gjennomføres
månedlig styringsdialog om status og tiltak i administrasjonssjefens ledermøte.

10.11. Interne og eksterne tilsynsaktiviteter og revisjoner – 1. tertial

Tilsyn
Riksrevisjonen ved regional
kontrollenhet Skatt Sør

Område

Kommentarer

Horten kemnerkontor,
skatteregnskapet og

Avsluttet

innkrevingsarbeidet
NAV, Organisering og oppgaveløsning

Avsluttet

Kontrollutvalget

PUT des.2014 - kontrollutvalget

Virksomhetssamtale

Vestfold Kommunerevisjon

Forvaltningsprosjektet «Horten

(forvaltningsrevisjon)

kommunes etterlevelse i forhold til lov

I prosess

om offentlige anskaffelser»
Gjennomføres hvert år

Vestfold Kommunerevisjon

Revidering av årsregnskapet og

Enhetskontroll i perioden:

løpende enhetskontroller

Hjemmetjenesten og Borre
sykehjem

(Regnskapsrevisjon)
Verifikasjoner, interimsrevisjon og
kontroller
Fylkesmannen i Vestfold

Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppfølging
Tilsyn gjennomført. Øvelse i
Vestfold planlagt
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NAV sosial

Avsluttet

Skolens arbeid med

Felles nasjonalt tilsyn

-elevenes utbytte av opplæringen

To tilsyn:

- forvaltningskompetanse

Gjennomført på 2+2 skoler

Etter henstilling fra miljødirektoratet:
Gjennomført inspeksjon
Falkensten renseanlegg. Tema:
I prosess med lukking av funn
Planer, løpende drift, ROS
Barnehager Kommunen som
godkjenningsmyndighet og

Avsluttet

opplysningsplikten
Rettsikkerhet ved bruk av tvang og

Årlig stedlig tilsyn Helse- og

makt

velferd

Undersøkelse om kommunen

Fylkesmannen i Vestfold

systematisk styrer og leder

Tilsyn etter

barnevernstjenestens

systemrevisjonsmetoden er

arbeidsprosesser- forsvarlig

gjennomført

håndtering av meldinger
Tilsyn med helsetjenesten Horten
fengsel
Fylkesmannen i Vestfold

Tilgjengelighet på helsehjelp, bruk av

Planlagt oktober 2015

tolk, dokumentasjon, taushetsplikt,
individuell plan.
Myrløkken og Øderydningen
Bolig for mindreårige flyktninger
Arbeidstilsynet

Skole

Avsluttet

Åsgårdstrand barnehage

I prosess

Krav om redegjørelse vedr. behandling
Datatilsynet

Avsluttet

Avsluttet

av personopplysninger om elever i
skolen

Systemrevisjon
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Internkontroll

gjennomført

Informasjonssikkerhet
Horten kommune
Mattilsynet

Stedlige kontroller på 2 sykehjem

Miljørettet helsevern RE iht

Horten kommune

Forebygge spredning eller økning av

Miljørettet Helsevern

faktorer som kan påvirke helsen vår i

Kommuneoverlegen

negativ retning

Horten kommune
v/administrasjonssjef

Gjennomført

plan 2015
Avvik følges opp av berørte
områder.

Styringsdialog med kommunalsjefene

Månedlig rapport med

som orienterer om status (mål) i

oppfølging på områdene:

styringsdialogen

Økonomi, Personal og IK
Fortløpende i følge plan Avvik
følges opp av berørte
områder

Vestfold interkommunale
brannvesen

Brannforebygging i Horten kommune

Tekniske avvik:
Kommunalområde Teknisk
Organisatoriske avvik:
Kommunalområde

Kontrollaktiviteter
Innkjøpsansvarlig

Planlagt og fortløpende
Innkjøp

Arkivleder

Restansekontroll

Planlagt og fortløpende

Skagerak nett AS

Forebygge brann og svikt i Horten

Funn følges opp og tiltak

Det lokale EL – tilsynet

kommune

prioriteres ut fra risiko

Horten kommune som



Bevilgningskontroll

bevilgningsmyndighet:



Skjenkekontroll



Salgskontroll



Stengt bevilgingssted

Securitas

Oppvekst

Funn følges opp

I prosess iht plan med
Tilsyn kommunale og ikke-

utvalgte prioriteringsområder
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Barnehager

kommunale barnehager

Oppvekst

Fosterhjemsordningen

Besøksrutiner og iht rutiner

Barnevern

2 ulike tilsyn

Horten kommune

Intern gjennomgang og

Ivareta kravene i

Informasjonssikkerhet

sikkerhetsrevisjon

personopplysningsloven

Horten kommune

Intern revisjon gjennomført HMS –

Ivareta kravene i

system (Godkjent i AMU)

Arbeidsmiljølovens

Årlig rapport

bestemmelser

Intern revisjon gjennomført m/tiltak

Følges opp i prosess

Helse miljø og sikkerhet for
ansatte
Teknisk
IK-mat
Helse og velferd

Farmasøytisk tilsyn
Legemiddelhåndtering
Helse og velferd og
Oppvekst

Kvalitet på kritisk områdekvalitet

Intern styring og ledelse

Styringsdialog

Ikke revidert

Planlagt dette året

Økonomisjef
Eierskapsmelding
Horten kommune

Systematiske kontroller i verktøyet

Vedlikehold og bygg

PSIAM

Horten kommune

Prosessgjennomganger for effektivitet,

Forbedring og læring nær

Lean aktiviteter

kvalitet og HMS

drift

Horten kommune

System for oversikt og håndtering av

ECOonline

farlige stoffer

Rutiner for pålagte kontroller

Fortløpende

Horten kommune
Miljø og avfallshåndtering

I prosess

Miljøfyrtårn
*Kommunalområdene rapporterer status til politisk nivå i kvalitetsmelding/årsmelding
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10.12. Avslutning
Kommunalområdene melder at de i rute mht internkontroll og årshjulets aktiviteter. Denne
perioden har planlegging og ROS vært viktige prioriteringer, videre skal nytt avvikssystem utrulles.
Arbeidet med internkontroll forutsetter en strukturert tilnærming for kontinuerlig forbedring og
implementering. Det skal med bakgrunn i gjennomførte ROS-analyser i kommunalområdene sees på
kommunens overordnede risikobilde med tilhørende plan/tiltak. Administrasjonssjefen vektlegger å
legge til rette for tilpasninger ved endrede forutsetninger og risikoer. Erfaringer fra eksterne tilsyn
anvendes for tiltak, læring og forbedring.
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