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1. Administrasjonssjefens innledning
Temaene attraktivitet, god oppvekst, trygghet for innbyggerne, natur og miljø er kommunens strategiske
innsatsområder og ligger til grunn for Horten kommunes overordnede målsettinger.
Planverket vektlegger også grunnleggende perspektiver som folkehelse og bærekraft. Innovasjon og
engasjement er viktige egenskaper for at vi sammen skal lykkes med kommunens måloppnåelse.
Kommunens etiske retningslinjer skal bygge på en høy etisk standard og skal til enhver tid legge til rette for
en tillitsskapende forvaltning. Kommunalområdene rapporterer at de er godt i gang med arbeidet med for
å nå de mål som er satt i Horten kommune.

1.1. Økonomi
Horten kommune skal ha en rasjonell forvaltning av kommunale fellesinteresser som sikrer en bærekraftig
utvikling til det beste for innbyggere i Horten kommune. Driftsbudsjettet for 2017 bygger på rammer som
legger til rette for nettopp dette.
Pr 1.tertial vurderes den økonomiske situasjonen som anstrengt, men under kontroll. Overordnet er den
økonomiske situasjonen som følger pr kommunalområde:
Kommunalområde

Budsjett-

Tall i tusen

avvik

Kommentar til avviket

Kommunalsjefen følger opp seksjonene månedlig, og har gjennom
Administrasjon

en helhetlig tilnærming foreløpig valgt å justere budsjettene
0

(Se kap 2 for detaljer)

mellom seksjonene – dette vurderes fortløpende opp mot risiko og
nødvendig handlingsrom.
Helse og velferd har anstrengt økonomi og må iverksette tiltak for
å oppnå økonomisk balanse. Foreløpig vurderes stram

Helse og velferd

-8 300

(Se kap 3 for detaljer)

økonomistyring, arbeid med økte inntekter og nærværsarbeid som
relevante tiltak. Skulle situasjonen forverre seg må det vurderes
lavere tjenestenivå i flere enheter.
Kommunalområdet styrer mot budsjett med bruk av tidligere

Oppvekst

0

(Se kap 4 for detaljer)

oppstarte midler fra bundne driftsfond på ca 4 millioner kroner ut
over vedtatt budsjett.

Kultur og
samfunnsutvikling

0

Kommunalområdet ventes å gå i balanse.

0

Teknisk styrer mot balanse innenfor sin tildelte ramme.

(Se kap 5 for detaljer)

Teknisk
(Se kap 6 for detaljer)

Havna

Horten havnevesen styrer mot et års overskudd på kr 4,6 mill mot
0

(Se kap 7 for detaljer)

Finans

8 300

budsjett kr 1,6 mill.

Skatteinngangen synes å bli høyere enn vedtatt budsjett.

(Se kap 8 for detaljer)

Pr 1.tertial melder administrasjonssjefen om driftsmessig balanse. Alle kommunalområder bortsett fra
Helse og velferd er i rute hvor det varsles om et merforbruk på 8,3 mill. kroner. Når det gjelder finans melder
Administrasjonssjefen om en tilsvarende merinntekt, men er noe usikkert pr 1.tertial. Årsaken til dette
skyldes at Norges kommuner samlet pr april har en vesentlig høyere skatteinngang enn hva statsbudsjettet
har varslet. Pr mai har Horten kommune mottatt 8,3 mill. mer enn revidert budsjett i skatteinntekter og det
er ingen vesentlige indikasjoner på at dette skal endre seg utover året. På denne bakgrunn vurderer
Administrasjonssjefen at varslet merforbruk innen Helse og velferd dekkes av økte skatteinntekter ut 2017.
Utviklingen vil følges nøye gjennom sommeren og frem til 2.tertialrapporteringen som fremmes for politisk
behandling i oktober.

1.2. HR
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.

Innen utgangen av 2017 har Horten kommune et mål om å redusere det totale sykefraværet til under 8,5%.
Kommunen har de senere år hatt en positiv utvikling og pr utgangen av april var registrert sykefravær på
8,91%. Det viktigste virkemiddelet for å nå dette målet er langsiktig, kontinuerlig jobbing med HMS og
arbeidsmiljø, men oppfølging av syke og tilrettelegging på arbeidsplassen.

1.3. Internkontroll
Administrasjonssjefens vurdering er at kommunen har etablert egenkontroll med målet om å levere lovlige
og forsvarlige tjenester til innbyggerne. En viktig indikator for betryggende kontroll er i hvilken grad
formaliserte systemer, styrende dokumenter og rutiner etterleves. Den etablerte internkontrollen skal
fungere etter lovens krav og det er tilrettelagt for en systematisk tilnærming for etterlevelse. Denne
perioden har kommunalsjefer meldt at de er i rute og har i henhold til årshjulet utarbeidet
virksomhetsplaner og vurdert kritiske områder. Samlet skal kommunalområdenes risikobilde gi grunnlag

for iverksetting av nye tiltak. Administrasjonssjef kan nå forberede rullering av overordnet ROS – analyse
for 2017. Evalueringer vil være et prioriteringsområde i neste periode, dette for å sikre ajourhold av
systemer og at praksis som ikke er i samsvar med lover og regler blir endret. Nytt utfordringsbilde mht
Informasjonssikkerhet (personvern) gjør at kommunen har vedtatt å gjennomgå overordnet ROS for
informasjonssikkerhet.

1.4. Mål- og resultatstyring
Kommunestyret i Horten kommune har vedtatt en rekke tjenesteproduserende mål i kommende
økonomiplanperiode. I kapittel 2-8 har administrasjonssjefen beskrevet hvilke aktiviteter som er iverksatt
for å nå målene i løpet av økonomiplanperioden. Alle målene er satt i prosess og vurderes å kunne nås pr
utgangen av økonomiplanperioden.

2. Kommunalområde Administrasjon
Kommunalområdet vurderes å være i rute i forhold til vedtatte mål i økonomi- og handlingsplanen. Det
jobbes bevisst med effektivitet, tilgjengelighet og god service opp mot de 4 fokusområdene i
kommuneplanens samfunnsdel. Forventningene til tempoet i måloppnåelsen vurderes å være høyere enn
det rammebetingelsene gir rom for. Dette innebærer at støttefunksjoner i noen grad kan oppleves som
begrensende for andre tjenesteområders utviklingsbehov. Vi vurderer imidlertid at utviklingen i
kommunalområdet er i tråd med vedtatte målsettinger for kommunalområdet.

Kommunalområde administrasjon vurderer å ha god internkontroll, herunder økonomistyring, sykefravær,
arbeidsmiljø, ajourholdte rutiner mv. Det er likevel tydelig at kommunalområdet har en økonomisk risiko i
forhold til vedtatt budsjett for 2017.

2.1. Økonomi
2.1.1. Fakta
Kommunalområde Administrasjon

(alle tall i hele 1000)
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme

Regnskap pr
1.tertial

Budsjett pr
1.tertial

Årsprognose

Avvik

Årsbudsjett

Beregnet
årsavvik

28 705

28 916

211

80 389

81 360

971

-558

-314

244

-6 235

-7 141

-906

28 147

28 602

455

74 154

74 219

65

Pr seksjon
100 Politisk
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme

896

999

103

5 325

5 330

5

0

0

0

0

0

0

896

999

103

5 325

5 330

5

3 073

3 230

157

10 663

11 266

603

0

0

0

-760

-1 561

-801

3 073

3 230

157

9 903

9 705

-198

5 116

4 804

-313

12 751

12 790

39

-46

0

46

-703

-711

-8

5 070

4 804

-267

12 048

12 079

31

277

299

23

823

823

0

0

0

0

0

0

0

110 Kommunalområde Administrasjon
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
120 Økonomiseksjonen
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
130 Internkontroll
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Netto driftsramme

277

299

23

823

823

0

357

323

-35

929

890

-39

0

0

0

0

0

0

357

323

-35

929

890

-39

7 603

7 446

-157

20 455

20 609

154

-213

0

213

-3 293

-3 424

-131

7 390

7 446

56

17 162

17 185

23

5 117

5 507

391

13 997

14 110

113

-168

-127

41

-474

-508

-34

4 949

5 380

432

13 523

13 602

79

2 257

2 248

-9

6 157

6 169

12

-119

-175

-56

-525

-525

0

2 138

2 073

-65

5 632

5 644

12

4 009

4 060

51

9 289

9 373

84

-12

-12

0

-480

-412

68

3 997

4 048

51

8 809

8 961

152

140 Samfunnssikkerhet og beredskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
150 HR-seksjonen
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
160 IT-seksjonen
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
170 Skatteseksjonen
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
180 Dokument- og serviceseksjonen
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme

2.1.2. Vurdering
Kommunalområde Administrasjon har gått kritisk gjennom budsjettet, med prognose for resten av året. Vi
vurderer at økonomistyringen er god, og at vi vil sikte mot balanse ved utgangen av året.

Det har vært jobbet med å øke inntektssiden ved å gjennomgå alle avtaler vi har om tjenester for eksterne1,
slik at administrasjonen krever en kostnadsdekkende sum for de tjenester som leveres. Dette bidrar til å
synliggjøre hva utgiftene til administrasjon består i. I tillegg gjennomfører vi begrensninger i vikarbruk ved
fravær, frem til vi har nådd forventet nivå for sykefraværsrefusjoner. Bemanningen vurderes å være i tråd
med det de økonomiske rammene gir rom for. Ved en inkurie er finansieringen (investering) av nytt AVutstyr i kommunestyresalen falt ut av selve budsjettvedtaket for 2017, selv om det er omtalt i den tekstlige
delen. Det betyr at prosjektet enten må utsettes til 2018, eller det må gjennomføres en budsjettjustering
(kr. 500 000,-).

1

Dette gjelder administrative støttetjenester for Horten havnevesen, IKA Kongsberg, Vestfold kommunerevisjon og Kirkelig fellesråd

2.1.3. Konklusjon
Kommunalsjefen følger opp seksjonene månedlig, og har gjennom en helhetlig tilnærming foreløpig valgt å
justere budsjettene mellom seksjonene – dette vurderes fortløpende opp mot risiko og nødvendig
handlingsrom. Budsjettet vurderes å være i balanse pr. 1. tertial, med unntak av de 500 000,- som er nevnt
over – knyttet til investeringsbudsjettet.

2.2. HR
Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan)
Seksjonene i kommunalområde Administrasjon har laget egne kompetanseplaner som fremgår av deres
virksomhetsplan (MRS). I lys av den økonomiske situasjonen er vi nødt til å ha en nøktern holdning til
kompetanseutvikling, selv om vi opplever at dette er et svært viktig område. Kompetanseheving og bygging
av rutiner og struktur i fornyede IT-systemer samt kritisk kompetanse for nøkkelroller er prioritert. I tillegg
har kommunalområde Administrasjon ansvaret for delingsplattformen «KS-læring». Her har vi under
produksjon digitale læringssekvenser for nyansatte, nye ledere og andre.
Sykefravær
Status basert på sykefravær pr 1.tertial:


Korttidsfraværet er på 3,69% hittil i år (mål: 2,0%)



Langtidsfraværet er noenlunde stabilt på 2,62% (mål: 4,5%).

Kommunalområdet justere målsettingene for sykefraværet i forhold til resultatet for 2016. Det viser seg
imidlertid at langtidsfraværet har gått ned i forhold til i fjor, mens korttidsfraværet (egenmeldt + sykemeldt)
har økt noe. Det er gledelig at langtidsfraværet er redusert. Fravær følges opp av nærmeste leder i hht IA,
og vurderes å være innenfor et akseptabelt nivå.

Medarbeiderundersøkelse
Horten kommune har i 2017 gått over til å bruke 10- faktor Medarbeiderundersøkelse. Dette er en
undersøkelse som er laget av Kommuneforlaget i samarbeid med KS og forskere på BI. Det er en
undersøkelse som svært mange kommuner bruker, og der vi kan sammenligne resultater. De er ti faktorer
som måles ut fra 39 påstander som besvares elektronisk.

Våren 2017 var det 67 av 85 som svarte på undersøkelsen (79 % deltagelse).Resultat totalt for kommunalområdet:
Faktor

Navn

Kommunal-

Landssnitt for alle

område

enheter,

Administrasjon

Administrasjon

4,2

4,3

Beskrivelse

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene
Faktor 1

Oppgavemotivasjon

oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende.
(Også kalt indre jobbmotivasjon)
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen

Faktor 2

Mestringstro

4,4

4,4

kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig

Faktor 3

Selvstendighet

4,5

4,4

og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse,
og innen en definert jobbrolle.

Faktor 4

Faktor 5

Faktor 6

Bruk av kompetanse

Mestringsorientert
ledelse

Rolleklarhet

4,3

4,3

4,3

4,0

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante
kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle
seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.

4,4

4,2

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben
medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne

Faktor 7

Relevant
kompetanseutvikling

4,0

3,9

til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy
kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres,
uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.

Faktor 8

Fleksibilitetsvilje

4,7

4,6

Faktor 9

Mestringsklima

4,3

4,1

4,5

4,6

Faktor 10

Nytteorientert
motivasjon

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin
måte å jobbe på til nye behov og krav.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg
og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt
prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en
rekke godt dokumenterte, positive effekter.

Kartleggingen viser at kommunalområdet scorer jevnt over like godt eller bedre enn sammenliknbare
enheter/virksomheter i landet. «Fleksibilitetsvilje» får den høyeste scoren. Her vurderes det at ansatte tar
på alvor målet om å yte god service, og gi god tilrettelegging for øvrige kommunalområder. Den laveste
scoren for kommunalområdet (og for landet), er knyttet til «Relevant kompetanseutvikling». Dette

samsvarer godt med resultatene fra tidligere kartlegginger. Vi har utarbeidet kompetanseplaner, og følger
opp behov for kompetanseutvikling, som beskrevet over. Det er likevel ikke ressursmessig dekning for å
gjennomføre alt som kommer av behov, ønsker og innspill. Alle seksjonene vil følge opp sine egne resultater
i egne personalgrupper – og velge ut hva de mener er det viktigste å jobbe videre med. I tillegg
gjennomfører vi en felles samling for kommunalområdet, der resultater fra 10-faktorundersøkelsen blir ett
av temaene.
Medarbeidersamtaler
Kommunalområdet har god kontroll på gjennomføring av medarbeidersamtaler. Disse vil bli gjennomført
som normalt også i 2017.
HMS- og kvalitetsutvalg
Det gjennomføres månedlige HMS- og kvalitetsutvalgsmøter i henhold til plan og mandat. Kommunalområdet vurderes å ha være i rute mht internkontroll på HR-området.

2.3. Internkontroll
Det er generelt høyt fokus på internkontroll, med tett oppfølging av alle innmeldte avvik. Avvikssystemet
tas stadig mer aktivt i bruk internt - dette vurderes som positivt for å sikre læring og forbedring.
Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt)
Kommunalområdet har ansvaret for en vesentlig del av de overordnede rutinene i kommunen, og ansvaret
for at vi har et vel fungerende styringssystem. Det overordnede arbeidet sikres fortløpende gjennom en
risikobasert prioritering av behovet for revidering av rutiner. Rutiner revideres fortløpende (månedlig) i
Administrasjonssjefens ledermøte.


Det har i 1. tertial startet en LEAN-gjennomgang av eksisterende rutiner knyttet til produksjon av lønn.
Dette kommet som en naturlig følge av at vi har hatt det nye systemet i drift over tid, og har bygget
intern kompetanse. Det samsvarer også godt med funnene i forvaltningsrevisjonen fra 2016. Vi står
foran en oppgradering av HR-systemet i 2. tertial. Dette vil medføre ytterligere behov for ajourhold og
justeringer av rutiner.



Det er i 1. tertial gjennomført en større oppgradering av sak-/arkivsystemet «Websak». Dette berører
mer enn 400 brukere av systemet, samt publikum som benytter seg av innsyn i arkivsaker via internett.
Oppgraderingen (til «Focus») er fulgt av omfattende nye rutinesett, som er helt grunnleggende for at
arkivfunksjonen til kommunen skal være lovlig og forsvarlig – og at innbyggerne skal oppleve god
tilgjengelighet på informasjon.



Reviderte reglementer for Finans, innkjøp, økonomi fremmes for politisk behandling i juni, men er
ferdig utarbeidet i 1. tertial.



Rutiner for politisk saksgang gjennomgås som følge av fornyet teknologisk løsning for å administrere
politiske møter.



Holdningsskapende tiltak knyttet til etikk og anti-korrupsjonsarbeid, gjennomføres månedlig i
administrasjonssjefens ledermøter – med forventning om at linjeledere gjennomfører tilsvarende i
egen organisasjon.

Disse nevnes som konkrete eksempler på vår arbeid med styringsdokumentasjon og systematisk arbeid.
Informasjonssikkerhet er et tema som blir stadig mer aktuelt i internkontrollsammenheng.
Administrasjonssjefen prioriterer dett høyt, og har etablert en sikkerhetsorganisasjon, ledet av kommunalsjef administrasjon. Det gjennomføres månedlige møter for å sikre at organisasjonen har etablerte rutiner
og kunnskap for å håndtere informasjonssikkerhet. Den teknologiske delen av dette handler om å sikre
oppdatert programvare og etterlevelse av IT-strategien, mens den menneskelige faktoren handler om
kunnskap og bevissthet. Det er gjort, og gjøres mye bra på dette feltet, og Datatilsynet har henvist flere
kommuner til Horten for å hente råd om oppbygging av system for sikkerhet.
Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul
Kommunalområdet vurderes å være i rute når det gjelder ROS-analyser av kritiske områder. Dette brukes
som grunnlag for utarbeidelse av virksomhetsplanene.
Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering
Tekst

Antall

Antall meldte avvik jan-april

23

Avvik ved tilsyn jan-april

0

Antall åpne avvik pr 30.april

3

Avvikene vurderes å være av et relativt begrenset antall, og er noenlunde jevnt fordelt på seksjonene.
Ingen avvik er meldt som «meget alvorlig»

HR-seksjonen har vært mest bevisste på å benytte avvikssystemet i sitt forbedringsarbeid. Alle seksjonene
følger opp avvik som forutsatt. Av de 3 avvikene som er åpne, er ett avvik en «test» - de to øvrige er ikke
alvorlige – og er i prosess for lukking.

Avvikene er ofte knyttet til at ledere/ansatte i andre deler av organisasjonen ikke følger rutiner (manglende
dokumentasjon ved ansettelser, feil opplysninger o.l.). Dette følges opp i hvert konkrete tilfelle, i tillegg til
at det vurderes behov for rutineendringer og/eller generell opplæring. I de tilfellene det mangler rutiner,
vurderes det hvorvidt det er nødvendig med rutiner – eller om det er tilfeldige hendelser.
Kommunalsjefen vurderer det som positivt at ansatte benytter avvikssystemet til læring og forbedring, og
at lukking av avvik gjennomføres sammen med ansatte, i tråd med hensikten.

2.4. Mål- og resultatstyring
Kommunestyret vedtok i sak 203/16 en rekke mål for

kommende økonomiplanperiode.

Administrasjonssjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå vedtatte målsettinger.

2.4.1. Mål 1
Attraktivitet

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Kommunalområdet arbeider aktivt med digitalisering. I dette arbeidet legger vi til grunn kommunens
vedtatte strategier for kommunikasjon og IKT. Fornyet versjon av kommunens sak/arkivsystem har satt oss
i stand til å digitalisere postgang til/fra kommunen. Dette er en pågående prosess som trenger modning og
læring både internt og for våre innbyggere. En av strategiene for å motivere for digitalisering er knyttet til
nettsiden og sosiale medier. Disse er viktige kontaktflater mot innbyggerne. Kommunalområdet har også i
2017 begrenset kapasitet til å gjennomføre kampanjer for å legge til rette for å øke innbyggernes digitale
bruk. Likevel synes den generelle samfunnsutviklingen å trekke å retning av at stadig flere etterspør et

digitalt alternativ. Internt har vi satt fokus på å gjøre om papirskjemaer til digitale skjemaer, og følger opp
dette så langt/raskt det er kapasitet til det.

For at kommunen skal oppleves som lett tilgjengelig og med god service, er det viktig at sentralbord,
nettsider og sosiale medier fungerer godt. Vi følger opp måling av svartider på sentralbordet.

I 1. tertial mottok sentralbordet ca 17 000 telefonhenvendelser. 45% ble besvart innen 10 sekunder og 93%
innen ett minutt (målet er 90%). Resultatet er en konsekvens av at bemanningen er stabil, kompetent og
serviceinnstilt – samtidig som den tekniske kapasiteten i sentralbordet er økt. Svartiden utfordres i noen
grad av at vi legger flere interne servicefunksjoner til den samme bemanningen som betjener sentralbord
og servicetorg.

Antall følgere på kommunens Facebook-sider øker jevnt, og var pr. 1. tertial på ca 4700 (målet er 7500 i
handlingsplanperioden). Gjennom å prioritere kjøpte kampanjer for å øke antall følgere, kan dette målet
nås raskere enn gjennom vår valgte strategi. Dette vurderes fortløpende. Evalueringen av kommunens
nettsider er ennå ikke gjennomført av DIFI, men tilbakemeldingene fra innbyggerne er altoverveiende
positive.
Vi har innført og gjennomført intern brukerundersøkelse i «Bedre kommune» med svært gode resultater,
og medarbeiderkartleggingen «10-faktor undersøkelse»; også med gode resultater. Dette bygger opp under
kommunens attraksjonsverdi – som arbeidsplass.
Det har vært gjennomført en LEAN-prosess på lønn- regnskap-skatt. Tiltaksplan for forbedring av prosesser
lages og følges opp.
Digitalisering, automatisering og integrasjon er strategier kommunalområdet jobber etter. I tillegg er det
svært viktig for oss å holde tilstrekkelig fokus på intern opplæring for å sikre effektiv støtte og
tjenesteproduksjon. Det er gjennomført Lederforum hver mnd med fokus på «Sånn gjør vi det i Horten».
Lederforum er en viktig arena for ledere, og det er svært mange deltagere.
Det er utarbeidet og godkjent ny overordnet kompetanseplan for hele kommunen.

Måloppnåelse
Målsettingene for handlingsplanperioden vurderes å være realistiske. Tempoet begrenses i noen grad av
kapasitet.

2.4.2. Mål 2
God oppvekst

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Kommunalområdet følger opp skolenes IKT-satsing med mål om 100% dekning av elev-PCer i
ungdomsskolen, og bidrar i strategiutviklingen til IKT i skolen. Ny skybasert løsning for elever og lærere er i
drift, rulles ut til alle skoler før skolestart 2017. Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system har startet.
Gratis gjestenett for ungdom (og innbyggere) bygges gradvis ut i aktuelle områder i Horten sentrum, bl.a
på Kulturhuset37
Det er gjennomført rekruttering av nye lærlinger fra August 2017. Antallet økes fra 18 til totalt 27. To av
disse ansettes direkte i Teknisk. Horten kommune er fra våren 2017 innmeldt i OKOS (opplæringskontoret
for offentlig sektor), og vil på den måten gi enda bedre utdanningstilbud til våre lærlinger.
Det er gjennomført «brukerundersøkelse» blant folkevalgte som til en viss grad berører kommunalområde
administrasjon. Vår vurdering er at folkevalgte generelt er tilfreds med tilgjengelighet og service fra
administrasjonen, samtidig som det pekes på forbedringsområder.
Det er ikke gjennomført noen samlet undersøkelse av den opplevde interne støtten kommunalområdet gir
til øvrig tjenesteproduksjon p.t. Det er stor pågang på interne helpdesk-funksjoner, selv om trykket på HRhelpdesk har avtatt. Kommunalområdet jobber internt for at vi skal være åpne og nysgjerrige på hvordan
vi kan utvikle støttefunksjonene i tråd med brukers behov, innenfor budsjettrammene.
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer at kommunalområdet er i rute i ft. vedtatt handlingsplan.
KOSTRA er satt opp som et måleparameter under dette fokusområdet. Administrasjonen ligger på nivå med
sammenlignbare kommuner når det gjelder lønnsutgifter til administrasjon (Jfr. KOSTRA). En lavt bemannet
administrasjon er ikke nødvendigvis effektiv for kommunen som helhet. Et eksempel kan være vårt mål om
å øke antallet elev-PCer i skolen. Dette vil være effektivt for kommunen – i skolene – mens administrasjonen
må øke bemanningen for å kunne håndtere det økte driften av PCer. Nye og/eller økte oppgaver (f. eks.
politiske saker, IKT, egen lønnskjøring, A-melding) bidrar til økt ressursbehov. Administrasjonen skal være
slank, effektiv og dimensjonert slik at den ikke blir en flaskehals i kommunens samlede tjenesteproduksjon.

For lav bemanning i administrasjonen gir økt risiko for at det etableres administrative funksjoner i andre
kommunalområder. Det er trolig ikke effektivt for kommunen som helhet.

2.4.3. Mål 3
Trygghet for innbyggerne

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Kommunen har ambisiøse mål mht samfunnssikkerhet og beredskap. Det planlegges systematiske øvelser
for å sikre at planverk, systemer og kriseorganisasjon fungerer som forventet ved en krise. Overordnet
risiko- og sårbarhetsanalyse for samfunnssikkerhet i Horten kommune er påbegynt, og legges frem for
folkevalgte høsten 2017. Det jobbes også med oppfølging av tiltak foreslått i brannsikringsplanen for
Åsgårdstrand. Innbyggerne i Horten kan føle seg trygge på at kommunen har et høyt fokus på
samfunnssikkerhet og beredskap. Pr. 1. tertial har vi påbegynt planlegging og budsjettering av alternativ
«katastrofe-lokalisering» av kriseledelse og sentrale driftsfunksjoner. Dette skal vurderes i
handlingsplanperioden.
Kommunens kritiske datasystemer har en oppetid på over 99,9%. Det er effektivt og gir god sikkerhet at
oppetiden på datasystemer er høy. Det arbeides også kontinuerlig med å finne smarte automatiske
løsninger, som f. eks. integrasjoner mellom systemer – som reduserer feil og behov for feilrettinger.
Samtidig øker omfang av – og krav til utsyr, samt kompleksiteten i systemene våre. Dette medfører økt
behov for driftsressurser til bl.a. helpdesk. Prosjekt for utbedring av elektrisk anlegg i serverrom og prosjekt
for etablering av slukkeanlegg i serverrom er startet. Prosjekt med utskifting/oppgradering av gammel
nettverksinfrastruktur pågår. Oppgradering av sak-/arkivsystemet Websak gjennomført, oppgradering av
HR-systemet Agresso er i gang. Utvidelse av trådløs dekning internt, og for innbyggere pågår. Vi legger vekt
på sikkerhet i våre informasjonssystemer, slik at innbyggerne skal være trygge på at informasjon er korrekt,
pålitelig og ikke kommer på avveie.
Skatteoppkreverfunksjonen i Horten er effektiv. Vi har en høy andel innbetalt restskatt i forhold til
sammenliknbare kommuner, og god gjennomføring av arbeidsgiverkontroller.

Etiske retningslinjer er revidert, og har vært oppe som tema i Lederforum og personalmøter. Det diskuteres
etiske dilemmaer i flere fora.

Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer at kommunalområdet er i rute i ft. vedtatt handlingsplan.

2.4.4. Mål 4
Natur og miljø

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
For å bygge opp under fokusområdet «Natur og miljø», publiserer vi jevnlige nyheter på Facebook som
handler om Lystlunden, Sykkelbyen, HOPP, turmuligheter osv.

Kommunen har forberedt seg på sikker digital post til innbyggere, og har iverksatt dette.

«Grønne» vurderinger (strømforbruk, miljøsertifiseringer etc) er med i alle anskaffelser. Innføring av
«Follow-me» utskrifter er startet også på skolene (i drift for resten av kommunen). Dette reduserer antall
feilutskrifter, og gir både økt sikkerhet og positive miljøeffekter. Enkelte strømsparingstiltak innført i
kommunens nett.

Det er gjort en gjennomgang av arbeidsrutiner for å minske papirbruk. Lønnsmedarbeidere har fått to
skjermer for effektiv tidsbruk og mindre behov for utskrifter.

Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer at kommunalområdet er i rute i ft. vedtatt handlingsplan.

3. Kommunalområde Helse og velferd
Helse og velferd har anstrengt økonomi med et beregnet merforbruk på 8,3 millioner kroner. Med tiltak
forventes det å redusere merforbruket. Sykefraværet er svakt synkende, men fortsatt høyere enn
målsettingen. HKI undersøkelsen ble våren 2017 erstattet av Kommuneforlagets 10 faktorundersøkelse. Vårens resultat viser 60% deltagelse og relativt gode resultater på linje med
landsgjennomsnittet. Helse og velferd jobber systematisk med forbedring av rutiner og har
tilfredsstillende internkontroll. Antall avvik er stabilt og arbeidet med mål- og resultatstyring foregår
planmessig.

3.1. Økonomi
3.1.1. Fakta
Tall i tusen kroner
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Kommunalsjef/Administrasjon
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Hjemmetjenesten
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Legetjenester
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Horten Helsehus
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Helseservice inkl Boligkontoret
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
NAV Horten
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Rus og psykisk helse
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Voksenhabilitering
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Sykehjem
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme

Kommunalområde Helse og Velferd
Regnskap
Budsjett
PeriodeÅrspr 1. tertial pr 1. tertial
avvik
prognose
220 590
214 550
-6 040
656 620
-17 482
-17 810
-328
-124 110
203 108
196 740
-6 368
532 510
Pr enhet

ÅrsBeregnet
budsjett
årsavvik
646 282
-10 338
-122 096
2 014
524 186
-8 324

2 363
-38
2 325

2 350
-50
2 300

-13
-12
-25

3 820
-8 200
-4 380

3 813
-5 136
-1 323

-7
3 064
3 057

44 231
-243
43 988

43 200
-240
42 960

-1 031
3
-1 028

127 700
-15 430
112 270

124 707
-15 425
109 282

-2 993
5
-2 988

7 716
-540
7 176

7 600
-500
7 100

-116
40
-76

22 800
-4 950
17 850

22 929
-4 914
18 015

129
36
165

27 364
-5 419
21 946

26 300
-5 400
20 900

-1 064
19
-1 046

81 000
-8 600
72 400

79 460
-8 562
70 898

-1 540
38
-1 502

5 894
-2 116
3 778

5 900
-2 100
3 800

6
16
22

17 000
-2 800
14 200

17 059
-2 800
14 259

59
0
59

32 613
-1 193
31 420

29 500
-1 200
28 300

-3 113
-7
-3 120

98 700
-5 300
93 400

93 816
-5 310
88 506

-4 884
-10
-4 894

15 304
-85
15 219

15 500
-100
15 400

196
-15
181

46 600
-9 100
37 500

47 062
-9 119
37 943

462
-19
443

36 198
-215
35 984

35 200
-220
34 980

-998
-5
-1 004

108 500
-38 830
69 670

107 095
-38 830
68 265

-1 405
0
-1 405

48 906
-7 634
41 272

49 000
-8 000
41 000

94
-366
-272

150 500
-30 900
119 600

150 341
-32 000
118 341

-159
-1 100
-1 259

3.1.2. Vurdering
Helse og velferd estimerer et merforbruk på 8,3 millioner kroner for 2017, men med tiltak forventes det å
redusere merforbruket. Kommunalområdet har opprettholdt nivået på inntektene fra enkelte
refusjonsordninger. Kommunalområdet har i hele 2016, og så langt i 2017, fortsatt fokus på kvalitet og
kompetanse og spesielt lederes kompetanse knyttet til økonomirapporteringen.
Helse og velferd, kommunalsjef/administrasjon styrer mot et regnskapsmessig mindreforbruk som skyldes
at en del inntekter fra refusjoner føres direkte på kommunalområdet. Alle planer, utredninger, politiske
saker, prosjektarbeid, kvalitetsmelding, kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid foregår stort sett i
linjen. Kommunalområdets enheter har omfattende drift som skal foregå med høy kvalitet. Det er iverksatt
en gjennomgang av driften i Sykehjem, Voksenhabilitering, Horten Helsehus og Helseservice som en
ståstedsanalyse for mulige forbedringstiltak. Hjemmetjenesten har tidligere hatt en tilsvarende
gjennomgang. Målet er å se på mulige kvalitetsforbedringer og effektiviseringsmuligheter (LEAN).
Kommunalområdet arbeider systematisk videre med lederutvikling og kombinerer dette med utarbeidelsen
av en revidert strategiplan som skal peke på hovedretningen i møte med økt behov for tjenester.
Resultatene fra den nye medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» er på landsgjennomsnittet for
kommunalområdet som helhet.
Hjemmetjenesten har et estimert brutto merforbruk på nær 3 millioner. Kostnader til brukerstyrt personlig
assistanse (BPA) er økt som følge av at flere brukere velger denne tjenesteformen. Brukere under 18 år som
velger å få tjenesten organisert som BPA blir belastet Hjemmetjenesten. Etter at fritt brukervalg ble innført
i 2016, ser man en økning antall brukere som ønsker tjenestene organisert som BPA. Administrasjonen er
bekymret for at innbyggere i tilgrensede kommuner flytter til Horten for å få tilgang på fritt brukervalg slik
det finnes eksempler på. Det vil gi svært store kostnadsøkninger om tendensen skulle fortsette.
I Hjemmetjenesten er antall oppdrag og kompleksitet økt, selv om antall pasienter er stabil. Dette har
sammenheng med samhandlingsreformen, og at flere pasienter enn tidligere med komplekse tilstander
ivaretas hjemme. Kjøreruteoptimaliseringsverktøyet Spider er implementert i Hjemmetjenesten. Effekten
av Spider er positiv, og fører til økt tjenestekontinuitet (færre ansatte hjemme hos hver bruker), riktigere
bruk av kompetanse og økt tid brukt i direkte samhandling med pasientene. Spider er et godt fundament
for videre utvikling av kvalitetsforbedrende teknologi som kan gi ytterligere LEAN effekter.
Horten helsehus ser ut til å få et merforbruk på 1, 5 mill. Enheten består av avdeling for øyeblikkelig hjelp
(Ø-hjelp), legevakt, Braarudåsen, ergo/fysio, samt dagtilbud lokalisert ved sykehjemmene og
aktivitetssenteret. Kapasiteten på Ø-hjelp avdelingen og Braarudåsen har vært økt utover budsjett for å
ivareta lovpålagte oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Kommunen er pliktig til å motta
pasienter som vurderes utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten og må betale for overliggerdøgn når

pasientene ikke kan tas imot tidsnok. Strategien med å øke kapasiteten på korttidsavdelingene, samtidig
med at Hjemmetjenesten er kapable, har medført at det er færre innbyggere med langtidsvedtak som blir
liggende på Braarudåsen. Det er positivt for kapasiteten som helhet, fordi det er flere korttidsplasser
tilgjengelig og Braarudåsen kan fungere som forutsatt. Den økte kapasiteten må derved reduseres slik at
kostnadene reduseres resten av året. Det forutsettes at leilighetene som er under bygging på Horten
Helsehus vil bli innflyttingsklare etter sommeren som planlagt. Utsettelse vil medføre at innbyggerne som
har behov for tilrettelagte boliger må vente lenger og forventet effekt på kapasitet uteblir.
Legevakten ble kommunal i september 2016, og det påløper kostnader utover budsjett slik det tidligere er
gjort rede for ved at kapasiteten er opprettholdt samtidig med at Holmestrand og Hof ikke betjenes lenger.
Helseservice og Boligkontoret styrer mot balanse uten særlig risiko. Boligkontoret får et merforbruk
dersom ikke tiltak iverksettes som skyldes at medarbeiderne er planlagt plassert i kommunale bygg, men
kapasitet på kontorplasser har medført at Boligkontoret må leie eksterne kontorplasser.
NAV har et estimert merforbruk på 4,9 millioner kroner som i stor grad skyldes høye kostnader til
sosialhjelp. I Horten øker kostnadene til sosialhjelp og tilgjengelig informasjon peker på at mange
flyktninger havner på sosialhjelp etter introduksjonsperioden på fem år. Det er sammensatte årsaker til
økningen og NAV arbeider med analyser på både regionalt og lokalt nivå. Tiltaket er knyttet til arbeid,
utdanning og aktivitet. En generell økning av satser, eller inntekter for eksempel knyttet til barnetrygd,
vurderes ikke å ha effekt på det grunnleggende problemet som handler om tilgang på egen inntekt.
NAV foreslås organisert som eget kommunalområde fra 1. august 2017. Omorganiseringen er strategisk
begrunnet, og hovedsakelig knyttet til mulighetene som ligger i å integrere virkemidler fra kommunal og
statlig side i næringsutvikling. Det er ikke identifisert ulemper for kommunalområde Helse og velferd
vedrørende ny organisering. Mulige fordeler er at NAV kan bidra strategisk i hele kommunen i større grad
som eget kommunalområde enn som enhet i Helse og velferd.
Det er ikke planlagt endringer i NAV sine ansvarsområder. Endringen vurderes ikke til å ha økonomiske
konsekvenser siden det er en ren administrativ omorganisering. Endringen får ikke konsekvenser for
ansatte i NAV, og saken er formelt drøftet og vedtatt i administrasjonssjefens ledermøte. Det vurderes om
det skal foretas en rammejustering opp mot de andre kommunalområdene med utgangspunkt i en analyse
av KOSTRA.
Rus og psykisk helse rapporterer anstrengt økonomi, men forventes å gå i balanse med et lite
mindreforbruk.
Voksenhabilitering har mange nye brukere fra 2015-2017 som gir et merforbruk på omtrent 1,5 millioner
kroner. I tillegg er det behov for flere plasser til avlastning, bolig og dagaktivitet i den kommende perioden.

Sykehjem ser ut til å få et merforbruk på 1,2 millioner kroner i en situasjon hvor man har flere ekstra
ressurskrevende pasienter. Merforbruket skyldes at man har budsjettert med for høy inntekt for
oppholdsbetaling, og at flere beboere ikke har betalingsevne. Inntektene for egenbetaling er lavere fordi
færre med langtidsvedtak er på Braarudåsen over tid, noe som har vært tilfellet i årevis. Dette er positivt
for kapasiteten som helhet, og en ønsket utvikling selv om inntektsforventningen må nedjusteres.
Kommunalområdet arbeider med en helhetlig plan for hvordan kapasiteten på institusjonene kan sees opp
mot en bedre tilrettelagt hjemmebasert tjeneste. Leilighetene ved Horten Helsehus er viktige i denne
sammenheng.

3.1.3. Konklusjon
Helse og velferd har anstrengt økonomi og må iverksette tiltak for å oppnå økonomisk balanse. Foreløpig
vurderes stram økonomistyring, arbeid med økte inntekter og nærværsarbeid som relevante tiltak. Skulle
situasjonen forverre seg må det vurderes lavere tjenestenivå i flere enheter.

3.2. HR
I henhold til vedtatt styringsdokument 14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul skal
status på nedenfor stående punkt kommenteres innen HR.
Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan)
Kommunalområdet har bidratt til revisjon av overordnet kompetanseplan og påbegynt implementering av
denne. Kompetanseutvikling er et gjennomgående satsningsområde. Man har forventninger til anskaffelse
av

kompetansemodulen

i

Agresso

som

forhåpentligvis

vil

gi

en

bedre

oversikt

over

kompetansebeholdningen. Tiltak i strategiplanen til helse og velferd skal sikre at en til enhver tid har
tilstrekkelig personell og kompetanse til å imøtekomme krav. Planen beskriver tre satsingsområder:
•

Program for å kvalifisere ufaglærte og assistenter

•

Ferdighetstrening i praktiske prosedyrer

•

Ledelse og innovasjon.

Sykefravær
Sykefraværet er ved utgangen av april 2017 på 10,93% for hele kommunalområdet. Fraværet er stabilt og
fordelt på 3,02% korttid og 7,91% langtid. Fraværet vurderes som høyt selv om det har sunket noe over tid.
Det er utstrakt samarbeid med de ansatte for å finne virksomme tiltak.
Medarbeiderundersøkelse
Horten kommune har i 2017 begynt å bruke «10-faktor» medarbeiderundersøkelse. Dette er en
undersøkelse laget av Kommuneforlaget i samarbeid med KS og forskere på BI. Det er en undersøkelse som
svært mange kommuner bruker, og vi kan dermed sammenligne resultatene. Det er ti faktorer som måles
ut fra 39 påstander som besvares elektronisk. Faktorene er:

1. Oppgavemotivasjon (indre motivasjon)
2. Mestringstro
3. Opplevd selvstendighet
4. Bruk av kompetanse
5. Mestringsorientert ledelse
6. Rolleklarhet
7. Relevant kompetanseutvikling
8. Fleksibilitetsvilje
9. Mestringsklima
10. Nytteorientert motivasjon

Våren 2017 var det 514 som svarte på undersøkelsen (60% deltagelse).
Resultatet totalt for kommunalområdet:
Kommunalområde

Faktor

Navn

Faktor 1

Oppgavemotivasjon

4,2

4,3

Faktor 2

Mestringstro

4,4

4,3

Faktor 3

Selvstendighet

4,1

4,2

Faktor 4

Bruk av kompetanse

4,3

4,3

Faktor 5

Mestringsorientert ledelse

3,9

4,0

Faktor 6

Rolleklarhet

4,4

4,3

Faktor 7

Relevant kompetanseutvikling

3,8

3,7

Faktor 8

Fleksibilitetsvilje

4,4

4,5

Faktor 9

Mestringsklima

4,0

4,1

Faktor 10

Nytteorientert motivasjon

4,7

4,7

Helse og velferd

Norge

Resultatene fra undersøkelsen viser at Helse og velferd ligger nær landsgjennomsnittet på alle faktorer.
Resultatene følges opp med aktiviteter på alle avdelinger. Det satses fortsatt på lederutvikling i
kommunalområdet og resultatene fra undersøkelsen understøtter nødvendigheten av det.
Medarbeidersamtaler
Høsten

2016,

og

som

en

innføring

i

10-faktor

modellen,

gjennomførte

Kommunalsjef

medarbeidersamtalene etter struktur i heftet «Guide til god ledelse» med positive erfaringer.

HMS- og kvalitetsutvalg
Kommunalområdets HMS/Kvalitetsutvalg består av Kommunalsjef, alle enhetsledere, HVO og HTV for
Delta, Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Utvalget møtes hver tredje onsdag i måneden og fra årsskiftet
har møtetiden blitt utvidet til to timer, for å ha tilstrekkelig anledning til å behandle sakene. Etisk refleksjon
er satt inn på fast agenda og det er gode erfaringer med slik refleksjon. Øvrige faste poster på sakslisten er
budsjettgjennomføring, sykefravær og nærværsarbeid, klager, avvik og forbedringsarbeid.

3.3. Internkontroll
Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt)
Kommunalområdet reviderer prosedyrer i henhold til ledelsens gjennomgang. Det ønskes å samordne flest
mulige prosedyrer, slik at så mange som mulig gjøres felles for hele kommunalområdet. Våren 2017 er det,
som en del av rullering av Strategiplanen, gjennomgang av alle kommunalområdets tjenestebeskrivelser.
Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul
Enhetene har gjennomført ROS analyser som planlagt.
Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering
Tekst

Antall

Antall meldte avvik jan-april

689 (676 i 2016)

Avvik ved tilsyn jan-april

1 El-tilsyn sykehjem

Antall åpne avvik pr 30. april

16 (21 i 2016)

Kommunalområdet gjennomgår avvik på månedlige møter for å følge med på forholdet. En ser at antall
rapporterte hendelser er stabile. Til tross for at kategoriene «andre hendelser» er fjernet, ser man at det
fortsatt rapporteres noe på feil kategori og med høyere alvorlighet enn det den faktiske hendelsen tilsier.
Det er et lederansvar å sørge for tilstrekkelig kompetanse om avvikshåndtering. Det henvises for øvrig til
beskrivelse i Kvalitetsmelding helse og velferd 2017. Kommunalområdet har en god meldekultur og avvik
sees på som muligheter til forbedring og læring. Det er særlig fokus på de lokale (avdelingsvis) HMS
utvalgenes rolle.

3.4. Mål- og resultatstyring
Kommunestyret vedtok i sak 203/16 en rekke mål for

kommende økonomiplanperiode.

Administrasjonssjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå vedtatte målsettinger.

Strategiplanen til kommunalområde helse og velferd er til revisjon og definerte målsettinger vil bli
oppdatert i den sammenheng. Flere av målene har informasjon fra indikatorer i medarbeiderundersøkelsen HKI som informasjonskilde. Denne er nå erstattet av Kommuneforlagets 10-faktor.

3.4.1. Mål 1
Helse og velferd er en attraktiv arbeidsplass

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Lederne har kontinuerlig fokus på kompetanse og trivsel på arbeidsplassen.
Måloppnåelse
På dette var tidligere HKI-indikator informasjon om måloppnåelse. Tilsvarende målepunkt til
sammenlikning finnes ikke i strukturen til 10-faktor som er gjennomført våren 2017. Målet justeres i
forbindelse med økonomi- og handlingsplanarbeidet.

3.4.2. Mål 2
Vi samhandler med hverandre for utvikling av tjenester

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Samhandlende ledelse og rutiner for dette er tema i lederutviklingsprogrammet.
Måloppnåelse
Tidligere HKI-indikatorer ga informasjon om måloppnåelse. Tilsvarende målepunkt til sammenlikning finnes
ikke i strukturen til 10-faktor som er gjennomført våren 2017.

3.4.3. Mål 3
Helse og velferd samarbeider med Oppvekst

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Kommunalområdet har et strukturelt samarbeid med kommunalområde Oppvekst, gjennom
Koordinerende enhet (KE), når det gjelder personer med utviklingshemming og tjenesteområde rus og
psykisk helse.
Måloppnåelse
Målsetting om ti formelle møteplasser er nådd og det er flere pågående samarbeidsprosjekter.

3.4.4. Mål 4
Vi bidrar til å redusere fattigdom

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Handlingsplanen implementeres som forutsatt.
Måloppnåelse
Det rapporteres som planlagt, og for første gang på status i handlingsplanen våren 2017.

3.4.5. Mål 5
Vi prioriterer målrettet forebygging

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Alle ledere har fokus på å prioritere forebygging og tidlig intervensjon for derigjennom å søke reduksjon i
fremtidig tjenestebehov.
Måloppnåelse
Netto driftsutgifter til forebygging per innbygger på nivå med KOSTRA gruppe 13 er valgt som indikator. Av
KOSTRA-tallene under fremkommer det at Horten prioriterer forebyggende arbeid høyest i forhold til
gjennomsnittet i Vestfold og KOSTRA gruppe 13.
Nøkkeltall for 2016
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger

Horten
341

K13
173

Vestfold
183

konsern
3.4.6.
Mål 6

Innbyggerne får nødvendige og forsvarlige tjenester

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Både forvaltningsenheten Helseservice og NAV sosial har kontinuerlig oppmerksomhet på å tildele
nødvendige og forsvarlige tjenester, innenfor en stram økonomisk ramme.
Måloppnåelse
Kvalitetsmelding helse og velferd 2017 begrunner at det finnes resultat på måloppnåelse.

3.4.7. Mål 7
Våre tjenester er tilgjengelige

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Kommunalområdet må ha en kapasitet som gjør at tjenestene er tilgjengelige for de som trenger dem.
Måloppnåelse
Måloppnåelse vurderes med indikatorene dekningsgrad av hjemmetjenester og heldøgns omsorg
(institusjon og bolig) og målet er å være på nivå med KOSTRA gruppe 13.
Nøkkeltall for 2016, med Horten 2015 i parentes

Horten

K13

Vestfold

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

20 (19)

20

24

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

56 (61)

59

65

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

280 (256)

294

323

Plasser i institusjon i prosent av mottakere av plo-tjenester

17,3 (17,5)

16,9

N/A

Når det gjelder dekningsgrader har Horten kommune lavest andel mottakere av hjemmetjenester per 1000
innbyggere i alle tre aldersgruppene, med størst forskjell i aldergruppen 80 år og over. Kommunen har
høyere andel plasser i institusjon enn Kostragruppe 13, målt i prosent av totalt antall mottakere av pleieog omsorgstjenester. Horten kommune overholder sin garanti med sykehjemsplass innen tre måneder for
alle som får slikt vedtak.

3.4.8. Mål 8
Vi har tilstrekkelig kvalifiserte medarbeidere

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Kommunalområdet har kontinuerlig fokus på å sørge for å ha tilstrekkelig kvalifisert personale til de
oppgaver som skal løses.
Måloppnåelse
Som indikator for måloppnåelse er det valgt å sammenlikne KOSTRA-tall: Kompetanse på nivå med KOSTRA
gruppe 13. Tabellen under viser at Horten ligger på nivå med Vestfold og Kostragruppe 13 når det gjelder
sum andel personell med fagutdanning fra videregående skole i omsorgstjenesten. Det fremkommer også
at andelen ansatte med fagutdanning fra høgskole i Horten er over landsgjennomsnittet og Kostragruppe
13.

Nøkkeltall for 2016, i prosent

Horten

K 13

Vestfold

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning

74

74

72

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning fra videregående

38

39

38

Andel
skole årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning fra

9,8

9,4

9,2

høyskole/universitet
3.4.9. Mål 9

Tjenestene er forutsigbare og sammenhengende

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Tidligere har Horten benyttet IKOS (Individbasert KOmpetanseStyring) som fokuserer på riktig og målrettet
bruk av kompetanse i tjenestene som ytes. IKOS har kommet i ny versjon og det har kommet flere produkter
på markedet som har samme funksjonalitet. Det er iverksatt en innkjøpsprosess for å anskaffe et helhetlig
system som kan ivareta funksjonalitet i IKOS og samtidig være teknologisk fundament for mottak av alarmer
fra trygghetsalarmer og signaler fra ulike velferdsteknologiske løsninger.
Måloppnåelse
Nesten alle brukere (98 %) har en definert tjenesteansvarlig (TA) som koordinator at tjenestene som ytes
hver enkelt. Når det gjelder praktisering av innbyggernes rett til å få individuell plan viser tallene under at i
Horten er andel brukere (eks langtidsbeboere på sykehjem) med individuell plan 10,7. I Vestfold er
gjennomsnittlig andel 8,3 og i K13 er den 9,3. Kommunen har omorganisert og strukturert arbeidet med
individuelle planer gjennom Koordinerende enhet.
Nøkkeltall for 2016,
Andel brukere (eksl langtidsbeboere på institusjon) med IP

Horten
10,7

K 13
9,3

Vestfold
8,3

3.4.10. Mål 10
Våre brukere medvirker i planlegging og utførelse av tjenester

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Kommunalområdet Helse og velferd skal ha struktur for brukermedvirkning på systemnivå, og det er
iverksatt flere tiltak for dette den siste tiden. Dert vises til redegjørelse om forholdet i årets
Kvalitetsmelding.

Måloppnåelse
Brukerundersøkelser og strukturer for medvirkning på systemnivå er etablert, men ikke implementert i alle
enheter.

3.4.11. Mål 11
Flere innbyggere tar ansvar for egen økonomi

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
NAV har etablert forskjellige tiltak for å redusere antall innbyggere som har økonomisk sosialhjelp som
hovedinntekt.
Måloppnåelse
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp var per 01.04.17 342 mot 350 per 01.05.16. Tallet har ligget
relativt stabilt siden forrige rapportering, med en beskjeden reduksjon i antall mottakere.

Siden forrige rapportering har sentrale myndigheter etablert og iverksatt aktivitetsplikt for mottakere av
sosialhjelp som er under 30 år. Denne endringen, sammen med kommende omorganisering av NAV Horten
med egen ungdomsavdeling, og med helhetlig brukeroppfølging av samtlige brukere er den forventede
effekten færre mottakere av økonomisk sosialhjelp. Omtalte omorganisering av NAV Horten med helhetlig
brukeroppfølging, sammen med en sterk satsning på brukere under 30 år med opprettelsen av egen
ungdomsavdelingen hvor Stasjonen inngår som virkemiddel vil styrke kontorets forutsetninger for å øke
overgangen fra stønad til arbeid. Prosjekt rettighetsavklaring blir etter omorganiseringen er del av den
ordinære driften av kontoret. Siden forrige rapportering har prosjekt rettighetsavklaring avklart 35
brukere.

3.4.12. Mål 12
Vi utnytter ressursene på en god måte

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Helse og velferd fortsettes fokus på gode og valide styringsdata og har etablert systemer og strukturer for
gjennomgang av styringsinformasjonen.
Måloppnåelse

Det foreligger ikke informasjon om at ressursene ikke utnyttes på en god måte. En synes å produsere mange
og gode tjenester med de økonomiske muligheter som er gitt.

3.4.13. Mål 13
Grønn mobilitet

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Enhetene i Helse og velferd er positive til målsettingen om grønn mobilitet og samarbeider med andre
kommunalområder vedrørende innkjøp av elektriske biler og sykler.
Måloppnåelse
Målet vurderes å kunne nås i henhold til politisk vedtak når det gjelder antall elektriske biler og
tjenestesykler i kommunalområdet helse og velferd.

3.4.14. Mål 14
Lett tilgjengelige tjenester med god service

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det vises til kommunalområdets Kvalitetsmelding med resultatet fra brukerundersøkelse gjennomført av
Helseservice som viser gode resultater og noen forbedringsområder.
Måloppnåelse
Det er en høy andel av innbyggerne i Horten som søker og mottar tjenester fra Helse og velferd. På årsbasis
fattes det over 3300 vedtak og like mange i tillegg når man inkluderer NAV. Det er få av vedtakene som
påklages og enda færre som omgjøres etter klage. Det er gjennomført flere brukerundersøkelser i 2016 og
2017 med godkjente resultater. Det er alltid en bekymring at man ikke fanger opp behov og muligheter til
forbedring. Pasient – og brukerombudet har bedt om å få være tilstede i kommunen på ukentlig basis og
kommer til å være lokalisert på Aktivitetssenteret. Det opprettes et overordnet brukerutvalg slik at
administrasjonen får brukernes mening allerede under utformingen av tiltak.

4. Kommunalområde Oppvekst
4.1.1. Fakta
Kommunalområde Oppvekst
Regnskap

Budsjett pr

pr 1.tertial

1.tertial

Avvik

Års-

Års-

Beregnet

prognose

budsjett

årsavvik

Driftsutgifter

243 065

240 739

-2 326

716 731

712 731

-4 000

Driftsinntekter

-38 512

-32 652

5 860

-144 942

-140 942

4 000

Netto driftsramme

204 553

208 087

3 534

571 789

571 789

0

Pr tjenesteområde
Adm, Oppvekst
Driftsutgifter

1 682

1 850

168

3 853

4 353

500

0

-250

-250

-450

-450

0

1 682

1 600

-82

3 400

3 903

500

Driftsutgifter

74 563

75 322

759

218 108

219 108

1 000

Driftsinntekter

-9 539

-9 360

179

-25 726

-25 726

0

Netto driftsramme

65 024

65 962

938

192 382

193 382

1 000

Driftsutgifter

122 148

120 667

-1 481

354 270

351 270

-3 000

Driftsinntekter

-28 001

-21 127

6 874

-60 263

-56 263

4 000

94 147

99 540

5 393

294 007

295 007

1 000

44 672

42 900

-1 772

140 500

138 000

-2 500

-972

-1 915

-943

-58 503

-58 503

0

43 700

40 985

-2 715

82 000

79 497

-2 500

Driftsinntekter
Netto driftsramme
Barnehager

Skole

Netto driftsramme
Barn og familie
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme

4.1.2. Vurdering
Driftsutgifter
Noe vakanse og økt sykepengeinntekt. Kjøp av plasser i andre kommuner (Barnehage og skole) og kjøp av
private skoleplasser blir regnskapsført halvårlig. Kostnad til Bakkåsen blir ikke regnskapsført før i 2.halvår.
Egenandel fra staten på plasseringer i barnevernet vil øke betydelig ut over budsjett i 2017. Midler avsatt
til lærertetthet ungdomstrinn benyttes ikke før til høsten. Bosatt færre enslige mindreårige flyktninger enn
budsjett (får konsekvenser på driftskostnader og driftsinntekter). Ekstra tilskudd tidlig innsats skole øker
utgift og inntekt.

I sak 090/15 vedtok kommunestyret en budsjettøkning fra 2017 på kr 200 000 i bidrag til renovering og
arealutvidelse av krisesenteret i Vestfold. Dette er innarbeidet i årets budsjettet, men etter byggeanbudet

ble kostnaden noe høyere. For Horten kommune sin del utgjør dette kr 16 683 og innarbeides i dagens
vedtatte netto driftsramme.
Driftsinntekter
Øremerket tilskudd som ikke er budsjettert, spesielt ekstra tilskudd tidlig innsats skole med årseffekt er
regnskapsført i sin helhet. Noe mindre moderasjon på oppholdsbetaling enn forventet i Barnehage. Basert
på hovedopptak vil dette justeres på høsthalvåret.

Kommunalområdet har noen betydelige problemstillinger som utfordrer budsjettet.


Barne- og familietjenesten ser ut til å gå med et merforbruk på kroner 4.000.000,-. Dette skyldes
hovedsakelig kjøp av statlige tiltak og institusjonsplasser i Barneverntjenesten. Bedre bemanning og
større kompetanse i barnevernstjenesten har avdekket flere barn med behov for forsterkede tiltak.



Færre bosettinger en forventet/budsjettert av enslige mindreårige flyktninger i 2016/2017



Vedtak om 5 lærerstillinger på ungdomstrinnet fra høsten 2017 må dekkes inn.



Tilflytting gir flere klasser skolestart 2017 enn budsjett



Kommunalt tilskudd til Baggerødbanen barnehage er økt etter inntak av flere barn enn budsjettert, da
barnehagen var godkjent for flere plasser. Merutgiften justeres ved reduksjon av barn i kommunale
barnehager fra 1.august.



Utestående fordringer på SFO øker til ca 100 000 kr pr måned i forhold til fjoråret som var ca
40 000 pr. måned. Dette innebærer en forventet avskrivning på ca 1,1 mill pr år. Noe av årsaken kan
være vedtak om at ingen skal miste plass til tross for uteblivelse av betaling.

4.1.3. Konklusjon
Kommunalområdet styrer mot budsjett med bruk av tidligere oppstarte midler fra bundne driftsfond på
ca 4 millioner kroner ut over vedtatt budsjett.

4.2. HR
Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan)
Kompetansekartlegging er gjennomført og kompetanseutvikling gjennomføres i alle enheter.
Hortensbarnehagen har en overordnet kompetanseplan som er førende for kompetanseplan i den enkelte
barnehage. Hortensbarnehagen har tiltak rettet mot økt kompetanse innen danning, mangfold,
relasjonskompetanse og bærekraftig utvikling. I perioden er mål og tiltak fulgt opp etter plan.

Barn- og familietjenesten har opplæringsprogram for nyansatte med særlig fokus på samhandling.
Tjenesten har økt fokus på kompetanse hos ansatte med lederansvar. Barneverntjenesten har i
virksomhetsplanen gjennomgang av alle ansattes faglige og metodiske grunnkompetanse.

Kompetansekrav i henhold til forskrift er kartlagt på alle skoler.

I 2017 er det 26 lærere som har fått tilbud om videreutdanning innen programmet ”kompetanse for
kvalitet”, det betyr at 77 lærere har fått tilbud via programmet de siste 3 år. Fokus er utvikling av
kompetanse i basisfag i henhold til krav i forskrift. Dette året har også noen fått plass på mat&helse,
kroppsøving og i «ledelse i skolen» innen programmet.
Sykefravær
Tjenesteområde

Korttid

Langtid

Totalt

Barnehage

4,0%

5,36%

9,36%

Barn- og familie

2,63%

2,81%

5,44%

Skole

2,88%

5,34%

8,22%

Totalt Oppvekst

3,15%

4,98%

8,13%

Størst fravær i Barnehage og SFO. Noe av dette kan tilskrives «sesongsykdommer». Det skal gjennomføres
«dypere» kartlegging i SFO og iverksette nødvendige tiltak.

Sykefraværet i barnehage er per 1.tertial på 9,4% (korttid 4 % og langtid 5,4%). Sykefravær på samme tid i
2016 var 10,8% (korttid 3,2 % og langtid 7,6%).
Årsakene til nedgang i sykefraværet fra januar 2016 på 1,4% kan være systematisk arbeid med
arbeidsmiljøet over tid i alle barnehagene og felles lederopplæring for styrere og styrerassistenter.
6 av 9 barnehager har til nå fått oppfølging og veiledning av NAV arbeidslivsenter.

Korttidsfraværet på Barneverntjenesten er høyt.
Sykefraværet blir fulgt opp i HMS-møter på alle enheter og i tjeneste-/kommunalområde samt oppfølging
av den enkelte ansatte.
Medarbeiderundersøkelse
Horten kommune har i 2017 gått over til å bruke 10- faktor Medarbeiderundersøkelse. Dette er en
undersøkelse som er laget av Kommuneforlaget i samarbeid med KS og forskere på BI. Det er en
undersøkelse som svært mange kommuner bruker, og der vi kan sammenligne resultater. De er ti faktorer
som måles ut fra 39 påstander som besvares elektronisk.
Faktorene er:
1

Oppgavemotivasjon (indre motivasjon)

2

Mestringstro

3

Opplevd selvstendighet

4

Bruk av kompetanse

5

Mestringsorientert ledelse

6

Rolleklarhet

7

Relevant kompetanseutvikling

8

Fleksibilitetsvilje

9

Mestringsklima

10

Nytteorientert motivasjon

Våren 2017 var det 746 som svarte på undersøkelsen (81 % deltagelse).
Resultat totalt for kommunalområdet:
Faktor

Navn

Faktor 1

Oppgavemotivasjon

Faktor 2

Kommunalområde

Horten

Norge

4,5

4,4

4,3

Mestringstro

4,5

4,4

4,3

Faktor 3

Selvstendighet

4,3

4,3

4,2

Faktor 4

Bruk av kompetanse

4,5

4,4

4,3

Faktor 5

Mestringsorientert ledelse

4,3

4,1

4,0

Faktor 6

Rolleklarhet

4,6

4,5

4,3

Faktor 7

Relevant kompetanseutvikling

3,9

3,9

3,7

Faktor 8

Fleksibilitetsvilje

4,6

4,5

4,5

Faktor 9

Mestringsklima

4,4

4,2

4,1

Faktor 10

Nytteorientert motivasjon

4,8

4,7

4,7

oppvekst

På alle faktorer ligger resultatet fra Oppvekst over gjennomsnitt i Norge og Horten kommune. Dette er
første gang denne gjennomføres, så fokus nå vil være å arbeide målrettet med de enkelte faktorene i hver
enhet.
81% av alle ansatte har svart. I realiteten er den høyere da personer som er tilknyttet flere arbeidssteder
kun kan besvare på et.
Medarbeidersamtaler
Det gjennomføres medarbeidersamtaler i alle enheter og tjenesteområder.
HMS- og kvalitetsutvalg
Det er etablert HMS- og kvalitetsutvalg i alle enheter, tjenesteområder og kommunalområde. Møter er
avholdt etter plan med fokus på de ansattes arbeidsmiljø, sykefravær, brukerundersøkelser, planverk,
kompetanseheving.
Utvalget skal også ha fokus på etiske retningslinjer.

4.3. Internkontroll
Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt)


Alle enheter følger årshjulet med nødvendig rapportering



Det gjennomføres virksomhetssamtaler med alle enheter hvor vi gjennomgår resultater, utvikling og
utfordringer



Alle enheter har gjennomført opplæring i nytt avvikssystem



Rutineportalen er implementert og ajourholdes



Ekstra fokus på gjennomgang og evaluering/forbedring av rutiner i barnevernet med tilhørende
opplæring/kompetanseheving og kvalitetssikring av utførelse



CIM ajourholdes med lokale kriseplaner og tiltakskort.



Det er gjennomført Forvaltningsrevisjon i Barneverntjenesten. Det ble påpekt noen områder med
behov for forbedringsarbeid. Dette gjøres i henhold til plan.

Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul
ROS analyser gjennomføres og ajourholdes planmessig.

ROS analyser er utarbeidet i den enkelte enhet, i henhold til Internkontrollforskriften, på i minimum
følgende områder:


økonomi (lønn, vikar, inntekt)



informasjonssikkerhet



brann



beredskap ved alvorlige hendelser og død (kriseplan)



miljørettet helsevern for skole og barnehager (barn)

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering
Tekst

Antall

Antall meldte avvik jan-april

221

Avvik ved tilsyn jan-april

0

Antall åpne avvik pr 30.april

6

Type avvik

Antall

HMS

96

Informasjonssikkerhet

13

Tjenester/kvalitet/saksbehandling

112

Alvorlighetsgrad

Antall

Lite alvorlig

40

Alvorlig

114

Meget alvorlig

67

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

4.4. Mål- og resultatstyring
Kommunestyret vedtok i sak 203/16 en rekke mål for

kommende økonomiplanperiode.

Administrasjonssjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå vedtatte målsettinger.

4.4.1. Mål 1
Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og
foresattes behov

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen


Kompetanseplan, handlingsplan og barnehagestrukturplan for Hortensbarnehagen følges opp



Barnehagemyndigheten har ført 4 tilsyn etter barnehageloven, plan for 2017 er 8



Barn med lovmessig rett til barnehageplass får tilbud om plass ved hovedopptaket



Det gjennomføres 1 felles pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene; Kompetanse for mangfold i
barnehager og skoler.



Vi rekrutterer og beholder fagutdannet personale og flere menn



Kompetanseutvikling for styrere og styrerassistenter gjennomføres i perioden 2015 – 2017



Det er lagt til rette for deltakelse på ulike kompetansehevingstiltak for ufaglærte



9 barnehagelærere gjennomfører videreutdanning



Utbygging av nye barnehager følges opp – Nye avdelinger i Bjørnestien barnehage åpnet i mars

Måloppnåelse
Målet er langsiktig, men tiltak for 2017 gjennomføres i henhold til plan

4.4.2. Mål 1
I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter
for videre utdanning og yrkeskarriere

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
 Hver skole har utarbeidet virksomhetsplan basert på Handlingsplanen for Hortenskolen
 Økt lærertetthet med fokus på grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats

 Kommunale fagkoordinatorer i Norsk og Matematikk som sammen med fagkoordinatorer på alle
skolene skal sikre sammenheng og kontinuitet i fag fra 1.- 10. trinn, kompetanseheving og
delingskultur
 Sette inn riktige tiltak og nødvendige ressurser etter kartleggingsprøver. Vi skal ha fokus på evaluering
av tiltak og fokusere på ”best practice” i hele Hortenskolen.
 Gjennomfører årshjul (8.-10. trinn) for karriereveiledning i samarbeid med næringslivet og
videregående skole
 Gjennomføre videreutdanning av lærere via «kompetanse for kvalitet» med fokus på basisfag
 Skolene jobber aktivt med læringsmiljø som fremmer trivsel og grunnlag for læringsutbytte.
o Konkrete aktiviteter på alle skolene – «Partnerskap mot mobbing».
o Avtalt prosjekt «Forandre med varme» med Forandringsfabrikken og 7 skoler
o PALS/SMART
o HOPP
 Fokus på tilpasset opplæring
 Arbeid med å bli dysleksivennlig skole har startet
 Barneskolene deltar i prosjekt «Vurdering for læring» i regi av Udir.
 Ungdomsskolene deltar i utviklingsarbeid «Ungdomstrinn i utvikling» i regi av Udir
Måloppnåelse
Målet er langsiktig, og tiltak for 2017 gjennomføres i henhold til plan.
Vi ser også en positiv utvikling i statistikker (basert på siste tilgjengelige tall):
I henhold til Kostra for 2016 er det flere elever som begynner på videregående skole rett etter
grunnskolen i Horten (99,4% i 2016, 98,6% i 2015) enn gjennomsnitt i K13 (98,2%), landet (98,1%) og
fylket (98,7%).

Fullført og bestått ved Horten videregående skole

HORTEN

HORTEN

HORTEN

Vestfold

Vestfold

Vestfold

(15-16)

(14-15)

(13-14)

(15-16)

(14-15)

(13-14)

Fullført og bestått i %

80,23

77,6

75,3

78,99

77,5

77,4

Studieforberedende

82,9

82,7

69,9

79,5

79,1

76,2

Yrkesfag

71,3

70,1

73,2

75,7

75,4

73,6

Oversikten viser at Horten har en positiv utvikling. I forhold studieforberedende ligger elevene i Horten
over gjennomsnittet i Vestfold, men under på yrkesfag.

Imidlertid er totalt fullført og bestått over gjennomsnitt i Vestfold. Dette er i all hovedsak elever fra
Horten kommune.

4.4.3. Mål 3
I barne- og familietjenesten opplever innbyggerne tilgjengelighe,
medvirkning og gode forebyggende tiltak

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen


Familieråd er integrert i drift, og det satses videre med to stillinger i prosjektet Familieråd fra 0-100 i
samarbeid med Kommunalområde Helse & Velferd.



Det skal etableres et erfaringspanel for Familieråd i løpet av 2017.



Det er iverksatt ny inntaksprosedyre på Familiehuset, som skal sikre at alle brukere har første
samtale innen 4 uker.



Brukerpanel skal etableres i alle enheter i løpet av 2017.



Ung i Horten er utviklet i samhandling med brukergruppe. Er nå etablert med egen nettside og chat.
«Markedsføring» er i prosess.



Vi har tilsatt 2 miljøterapeuter som jobber aktivt i skole, barnehage og familier



Skolehelsetjenesten har stor aktivitet

Måloppnåelse
Vurdering om målet vurderes å kunne nås i henhold til politisk vedtak.

4.4.4. Mål 3
Gode samhandlingsarenaer innenfor oppvekst sikrer samordning av våre
tjenester for barn og unge

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

 Kollegateam (tverrfaglig sammensatt team) har mange drøftinger basert på henvendelser.
Gjennomføres ukentlig for barneteam (barnehage og barneskole) og hver 14.dag for
ungdomsteam
 Familiehuset benyttet for barn og familier med spesielle utfordringer
 Det er utarbeidet og implementert dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og

barneverntjenesten.
 Samarbeid med PPT er under utvikling etter ny barnehagelov i 2016
 Samarbeidsrutiner mellom barnehagene og helsetjenesten for barn og unge er utarbeidet og skal
implementeres.
 Egne kontaktpersoner fra enhetene i Barne- og familietjenesten i hver skole og barnehage.
 Det utarbeides felles rutiner for Koordineringsteam (tverrfaglig) for hver skole og barnehage med
planlagt implementering høsten 2017

 Helsesøstre skal være en sentral samarbeidspartner i skole og barnehage.
 Samhandling med Incestsenteret om program for forebygging er planlagt i skole og barnehager fra
høsten 2017.
 Felles handlingsplan mot mobbing og krenkelser i barnehage og skole er under utarbeiding
Måloppnåelse
Målet er langsiktig, men tiltak for 2017 gjennomføres i henhold til plan.
Kollegateam og Koordinerings-team på skolene og barnehagene sikrer god samordning. Mange
samarbeidsrutiner er på plass og er implementert.

4.4.5. Mål 5
Alle skoler og barnehager er helsefremmende

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
 Kostholdsplaner er utarbeidet og følges i barnehagene og SFO. Disse evalueres og videreutvikles
kontinuerlig
 Idébank for fysisk aktivitet i barnehagene, relatert mot mål i rammeplanens fagområder, er opprettet
på hjemmesiden
 Aktivitetslederne i HOPP har fått opplæring i bevegelse og helse på ulike alderstrinn
 Personalet øker sin kompetanse på helseperspektivet gjennom nettverksgrupper, kurs m.m
 Nettverksgrupper for ”hopp-lekere” i barnehage er gjennomført etter plan
 HOPP – Helsefremmende Oppvekst gjennomføres på alle skoler. Barneskolene har spesielt fokus på
fysisk aktivitet i undervisningen og SFO, samt kosthold i SFO. På ungdomsskolene gjennomføres det
skolefrokost 2 ganger i uka og forskjellige tilbud om fysisk aktivitet i storefri/midttime.
 HOPP –gjennomføres strukturert i alle barnehager.
Måloppnåelse
Målet er langsiktig, men tiltak for 2017 gjennomføres i henhold til plan.

4.4.6. Mål 6
Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
 Enhetene i Barne- og familietjenesten er mer tilstede i skole og barnehage.
 Tidlig innsats via helsetjenesten med hjemmebesøk etter fødsel, nå også med jordmor.
 Helsestasjonsprogrammet og barn i skolehelsetjenesten med ekstra oppfølging.
 Bruk av familieråd er implementert i alle enheter. Prosjektet er tatt inn i ordinær drift.
 Førstegangssamtalen i barnehabilitering i samarbeid mellom Barnehabilitering og Helsetjenesten for
barn og unge.
 Det er i 2017 igangsatt et prosjekt for utsatte barn i skole og barnehage som skal sikre likeverdige
tjenester for disse barna.
 Høsten 2016 ble det gjennomført en LEAN-prosess i Oppvekst, som blant annet hadde fokus på
avklaringer på at rett tjeneste yter riktig hjelp på rett tidspunkt. Konklusjonene implementeres i løpet
av 2017.
Måloppnåelse
Målet er langsiktig, men tiltak for 2017 gjennomføres i henhold til plan. Andel barn med barnevernstiltak
har stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere. Nesten alle enslige mindreårige flyktninger i Horten
kommune fullfører videregående skole.

4.4.7. Mål 7
I hortenskolen og Hortensbarnehagen lærer barn og unge verdien av
bærekraftig utvikling

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Skriv en kortfattet tekst om hva som er iverksatt for å nå målet
 Eiendomsavdelingen legger til rette for kildesortering av avfall i alle barnehagene
 Skolene kildesorterer avfall til en viss grad (ikke matavfall da det foreløpig ikke er tilgjengelig)
 Barnehagene og skolene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor skole/barnehage)
 Barnehagene og skolene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse i noen grad
 Hortensbarnehagen har utarbeidet og implementerer en plan for bærekraftig utvikling
 Barnehagene gjennomfører pedagogiske prosjekter med barn om betydningen av å ta miljøansvar.
 Skolene benytter Horten natursenter i sitt pedagogiske arbeid.

Måloppnåelse
Målet er langsiktig, men tiltak for 2017 gjennomføres i henhold til plan.

5. Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling
Det er tidlig på året, men kommunalområdet ventes å gå i balanse.

Det er gjennomført 4 HMS og kvalitetsutvalg i Kommunalområdet. Totalt sykefravær er 4,41 %. Enhetene
jobber med å kartlegge kompetansebehov. Det er flere nyansettelser i kommunalområdet i 2017.

Kommunalområdet følger kommunens Årshjul. Enhetene har utarbeidet virksomhetsplaner. Det er
gjennomført opplæring/ gjennomgang av Rutineportalen for enhetslederne sammen med Arkiv. Det vil
gjennomføres en egen felles opplæring for ledere og ansatte i Kommunalområdet i avvikssystemet våren
2017.

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
25 918
27 185
1 267
77 318
77 383
65
-4 823
-3 996
827
-16 799
-16 808
-9
21 095
23 189
2 094
60 519
60 575
56

SUM
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Pr seksjon
Kultur og samfunnsutvikling, administrasjon
Driftsutgifter
1690
Driftsinntekter
-59
Netto driftsramme
1 631
Kulturskolen
Driftsutgifter
2 286
Driftsinntekter
-680
Netto driftsramme
1 606
Bibliotek
Driftsutgifter
3 978
Driftsinntekter
-199
Netto driftsramme
3 779
Virksomhet kultur
Driftsutgifter
2 404
Driftsinntekter
-388
Netto driftsramme
2 016
Bakkenteigen kulturhus og
Kulturformidling
Driftsutgifter
2 866
Driftsinntekter
-1 709
Netto driftsramme
1 157
Kulturhuset 37
Driftsutgifter
2 358
Driftsinntekter
-568
Netto driftsramme
1 790
Plan- og utbyggingstjenester (PUT)
Driftsutgifter
4771
Driftsinntekter
-737
Netto driftsramme
4 034
Enhet for kommuneutvikling (EKU)
Driftsutgifter
1711
Driftsinntekter
-483
Netto driftsramme
1228
Overføring Kirke og Trossamfunn
3854

1911
1 911

221
59
280

5 477
0
5 477

5477
0
5 477

0
0
0

2 505
-327
2 178

219
353
572

6 836
-985
5 851

6 836
-985
5 851

0
0
0

3 797
-456
3 341

-181
-257
-438

10 496
-1 374
9 122

10 496
-1 374
9 122

0
0
0

1 731
0
1 731

-673
388
-285

4875
0
4 875

4 940
0
4 940

65
0
65

2 720
-1 403
1 317

-146
306
160

7 859
-4 216
3 643

7 859
-4 225
3 634

0
-9
-9

2 653
-551
2 102

295
17
312

7 325
-1 660
5 665

7 325
-1 660
5 665

0
0
0

5300
-1100
4 200

529
-363
166

15180
-8084
7 096

15180
-8084
7 096

0
0
0

2108
-159
1949
4460

397
324
721
606

5891
-480
5 411
13 379

5891
-480
5 411
13 379

0
0
0
0

5.1.2. Vurdering
Det er alltid usikkerhet knyttet til billettinntekter på Bakkenteigen kulturhus, men risikofaktoren er i år
betydelig redusert. Inntekter for Kulturskolen, elevinnbetaling, er også en usikker faktor. Flyttingen av
Kulturkvartalet til KJV kan medføre noen større kostnader, siden dette ikke ligger inne i
investeringsbudsjettet/ prosjektet. Det er etablert Fritidsklubb i Åsgårdstrand i tråd med vedtak i Økonomiog handlingsplan. Kommunalområdet har omprioritert innenfor egen ramme for å etablere tilbudet. Det er
mange som benytter tilbudet på klubb og Cafe Gul. Dette har gjort det nødvendig å ha flere miljøarbeidere
på jobb. Økonomisk er budsjettet til Kulturhuset 37 styrket med 300.000 1. tertial.

Enhet for kommuneutvikling har fått større kostnad en budsjettert til trafikkanalyse på Campus Vestfold og
ferdigstillelse av Grønnstrukturplan, dette løses innenfor rammen, men enkelte prosjekter må nedjusteres.
Det er allerede foretatt noen omprioriteringene i EKUs budsjett. Dette omfatter kr 100 000 mindre til
strakstiltak i sentrumsplanen. Solcellebenk er ikke finansiert iht budsjettvedtak/ verbalpunkt og det er ikke
dekning i budsjett, men dette vurderes fortløpende. Det justeres ned kr 80 000 til arbeidet med rullering
av KDP for sykkel.

5.1.3. Konklusjon
Kommunalområdet ventes å gå i balanse.

5.2. HR
Ny rektor på kulturskolen startet 1. mai. Ny enhetsleder på Plan- og utbyggingstjenester startet 1. mars.
Det er utlyst stillinger på PUT og EKU som besettes våren 2017, en medarbeider på regulering/
arealplanlegging har allerede begynt, det starter en ny planlegger på EKU i august og en ny
byggesaksmedarbeider. Ny prosjektleder på "Ren Indre havn" starter også i august. Enhet for
kommuneutvikling og Plan og utbyggings-tjenester har tre kontorer for lite fra august, det er usikkert
hvordan dette skal løses.
Det pågår samtaler med Frivilligsentralen og prosesser i Frivilligsentralen om endret organisering, der
Frivilligsentralen vurderes å bli en kommunal enhet eller en del av en enhet. Frivilligsentralen er i dag 100
% kommunalt finansiert og daglig leder har hele tiden vært ansatt i kommunen, dette gjør det viktig å se på
organiseringen. Det vil skrives politisk sak om eventuelle endringer.
Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan)
Enhetene jobber med å kartlegge kompetansebehov. Det vi jobbes med opplæringsplan.
Sykefravær
Totalt sykefravær er 4,41 %.

Medarbeiderundersøkelse
Horten kommune har i 2017 gått over til å bruke 10- faktor Medarbeiderundersøkelse. Dette er en
undersøkelse som er laget av Kommuneforlaget i samarbeid med KS og forskere på BI. Det er en
undersøkelse som svært mange kommuner bruker, og der vi kan sammenligne resultater. De er ti faktorer
som måles ut fra 39 påstander som besvares elektronisk.
Faktorene er:


Oppgavemotivasjon (indre motivasjon)



Mestringstro



Opplevd selvstendighet



Bruk av kompetanse



Mestringsorientert ledelse



Rolleklarhet



Relevant kompetanseutvikling



Fleksibilitetsvilje



Mestringsklima



Nytteorientert motivasjon

Våren 2017 var det 58 av 79 som svarte på undersøkelsen (73 % deltagelse).
Resultat totalt for kommunalområdet:

Kommunalområdet ligger ca på landsgjennomsnitt for kultur. Det presiseres av Kommunalområdet består
av både kultur og samfunn. Plan og utbyggingstjenester og Enhet for kommuneutvikling vurderes mot andre
tjenesteområder. Det vil jobbes med oppfølging av undersøkelsen i enhetene.
Medarbeidersamtaler
Medarbeidersamtaler gjennomføres mot slutten av året i de fleste enhetene.
HMS- og kvalitetsutvalg
Det er gjennomført 4 HMS og kvalitetsutvalg i Kommunalområdet.

5.3. Internkontroll
Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt)
Kommunalområdet følger kommunens Årshjul. Enhetene har utarbeidet virksomhetsplaner. Det er
gjennomført opplæring/ gjennomgang av Rutineportalen for enhetslederne sammen med Arkiv.

Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul
Det er gjennomført ROS vurderinger på de fleste enheter.
Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering
Tekst

Antall

Antall meldte avvik jan-april

7

Avvik ved tilsyn jan-april

0

Antall åpne avvik pr 30.april

0

Det er generelt lite avvik som meldes i Kommunalområdet. Det vil gjennomføres en egen felles opplæring
for ledere og ansatte i Kommunalområdet i avvikssystemet våren 2017.

5.4. Mål- og resultatstyring
Kommunestyret vedtok i sak 203/16 en rekke mål for

kommende

økonomiplanperiode.

Administrasjonssjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå vedtatte målsettinger.

5.4.1. Mål 1
Skape, formidle og tilrettelegge for varierte kulturopplevelser,
kulturaktiviteter og og møteplasser

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Rehabilitering av Kulturkvartalet er i prosess og håndteres gjennom Teknisk med brukermedvirkning fra
enhetene. Det vil være utflytting fra Storgata 37 i august og innflytting på KJV i samme tidsrom for
Kulturskolen og Kulturhuset 37. Kulturhuset vil også benytte Rådhuskantina til noen av tilbudene. Det vil
etableres kafe i august på Biblioteket der Cafe Gul vil være driver.

Kulturenhetene jobber med å utvikle markedsføringen. Bakkenteigen kulturhus er mer synlig i lokalavisen
og på Facebook. Frivilligprisen ble delt ut i Lystlunden på 17. mai.

Brukerundersøkelser er etablert.
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.

5.4.2. Mål 2
Næringsoffensiv kommune og økt bostedsattraktivitet

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er en tett samhandling med næringslivet i tråd med Økonomi- og handlingsplan og Strategisk
næringsplan. Det gjennomføres målinger årlig for å følge opp arbeidet og måloppnåelse.

Arealplanen legger til rette for attraktive arealer for bolig og næringsutvikling. Realisering av arealene er
avhengig av gjennomføring av reguleringsarbeid og private initiativer. Det er mange større
reguleringsplaner som er behandlet eller er under behandling. Arealplanen vil rulleres i 2017/ 2018.
Arbeidet er startet. Det er også startet arbeid med områdereguleringer i havneområdet og på Campus
Vestfold.
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.

5.4.3. Mål 3
Horten sentrum skal styrkes og videreutvikles

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Kommunalområdet følger Handlingsprogrammet for Kommuneplanen for Horten sentrum. Det jobbes med
veggmaleri i Storgata, oppgradering av Horten torg, pilotprosjekt shared space i Storgata.
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.

5.4.4. Mål 4
Samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er avholdt faste samarbeidsmøter med Høgskolen. Det vil utarbeides en trafikkanalyse for ny vegløsning
sammen med Fylkeskommunen. Det har vært et prosjekt og frokostmøte om autonome kjøretøy. Det er
fortsatt skyttelbuss mellom togstasjonen og Høgskolen.

Kommunen jobber med å styrke Studentbyen Horten. Det vurderes ulike markedsføringstiltak.
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.

5.4.5. Mål 5
God informasjon og markedsføring av kommunens tjenester og det positive
som skjer

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er utarbeidet en egen markedsplan og denne følges opp. Det er kjøpt inn en retro campingvogn som vil
fungere som et mobilt «turistkontor». Denne vil utplasseres i havneområdet i hverdagen, men benyttes ved
arrangementer, festivaler mv. Vognen vil folieres.

Kommunalområdet har utarbeidet en turistbrosjyre på samme måte som Visit Horten gjorde tidligere.

Kommunalområdet har deltatt aktivt i #hortenlove initiativet og sitter i styret i Hortenlove foreningen. Det
vil skrives en politisk sak om attraktivitetsstrategi som inkluderer Hortenlove og Visit Vestfold til siste
møterunde før sommeren.
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.

5.4.6. Mål 6
Barn skal ha varierte kultur og fritidsaktiviteter. Øke barn og unges
deltagelse i kommunens kulturtilbud

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er etablert Fritidsklubb i Åsgårdstrand i tråd med vedtak i Økonomi- og handlingsplan.
Kommunalområdet har omprioritert innenfor egen ramme for å etablere tilbudet. Det er mange som
benytter tilbudet på klubb og Cafe Gul. Dette har gjort det nødvendig å ha flere miljøarbeidere på jobb.
Økonomisk er budsjettet til Kulturhuset 37 styrket med 300.000 1. tertial.

Biblioteket er med i etableringen av Folkeverkstedet.

Det er etablert et Arrangørforum og avholdt flere møter med ulike tema.
Måloppnåelse

Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.

5.4.7. Mål 7
Tilrettelegge for barns bruk av friluftsområder og sikre tilgang på
anlegg/lokaler for organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter.

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Kulturkvartalet er i prosess (se tidligere redegjørelse). Øvingsrommene er etablert og det er stor pågang.
Det er etablert Fritidsklubb i Åsgårdstrand. Det vil velges leverandør til videre sikring av Skateparken innen
sommeren. Dette er helt nødvendig å gjennomføre i 2017.
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.

5.4.8. Mål 8
Økt fokus på konsekvenser av utbyggingsprosjekter for barn og unge

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Barne- og ungdomsrådet har fått styrket administrativ bistand. Det er i tillegg til administrasjonens
representant nedsatt et sekretariat. Møtene er flyttet til Kommunestyresalen. Det vil jobbes videre med
forenklet fremstilling av sakene. Barnerepresentanten deltar i relevante møter.
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.

5.4.9. Mål 9
Kommunalområde skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og
for samfunnet – forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i
tjenesteproduksjonen

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Mange av forvaltningsoppgavene som utføres av Kommunalområdet er nedfelt i tidsfrister i lovverket. Det
er svært stor saksmengde og noe redusert kapasitet på byggesak. Det er leid inn konsulent og ansatt ny
byggesaksmedarbeider. Det er ansatt en ny medarbeider på plan. Ny enhetsleder på Plan- og
utbyggingstjenester startet 1. mars.
Måloppnåelse

Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås, men det er noe usikkerhet knyttet både til
saksbehandlingstid og om det blir gjennomført brukerundersøkelser.

5.4.10. Mål 10
Kommunalområde skal være en ressurs og koordinator for kommunens
langsiktige utvikling som samfunn og organisasjon

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er mange stor planer som løper parallelt i tråd med planstrategien. Administrasjonen følger strategien.
Områdeplan for Åsgårdstrand er noe forsinket pga at arbeidet har blitt utvidet i tråd med politiske vedtak,
og noe redusert kapasitet hos Kommunalområdet. Det jobbes med detaljregulering for ny Intercity
strekning og plan for Campus Vestfold.
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.

5.4.11. Mål 11
Forenkling, fornyelse og forbedring gjennom ny teknologi

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det vil starte arbeid med digitalisering av byggesaksarkivet. Ny eiendomsmodul for byggesaksbehandling
tas i bruk i høst.
Måloppnåelse
Vurdering om målet vurderes å kunne nås i henhold til politisk vedtak.

5.4.12. Mål 12
Arealutvikling skal være langsiktig og miljøvennlig

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Skriv en kortfattet tekst om hva som er iverksatt for å nå målet
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.

5.4.13. Mål 13
Satse på grønn mobilitet

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er ikke planlagt noen oppmerkede gangforbindelser sommeren 2017, dette vil vurderes i høst. Horten
er sykkelby, pga trafikkanalysen på Campus Vestfold vil det være mulig at noen av sykkelbyprosjektene ikke
gjennomføres.
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt måldelvis kan nås.

5.4.14. Mål 14
Kommunens egen virksomhet går foran som et godt eksempel, utnytter de
virkemidler den rår over og skal være klimanøytral innen 2020

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Dette målet gjennomføres i hovedsak av Kommunalområdet Teknisk, men Kommunalområdet har en
viktig rolle som pådriver. Det vil benyttes konsulent til å levere et årlig klimaregnskap.
Måloppnåelse
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.

6. Kommunalområde Teknisk
Teknisk har i 1. tertial fortsatt med sitt fokus på forbedringsarbeid (LEAN).


Økonomistyringen vurderes til å være meget god. Den gir forutsigbarhet og forvalter rammestyringen
innen de krav som er satt i budsjettet. Med flere midler tilgjengelig vil man kunne utført et mer
bærekraftig vedlikehold.



Innen HR er alle parametere med unntak av sykefravær iht. målsetning. Sykefraværet er noe høyt,
men fallende i de fire første månedene.



Innen internkontroll vurderes kommunalområdet til å ha god kontroll.



For mål- og resultatstyring (MRS) styrer kommunalområdet mot målsetningene i stor grad.

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
Eiendom
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Kommunalteknisk drift
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Park og idrett
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Selvkost KTP OG KTD
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsramme
Sum netto ramme

TEKNISK
Regnskap
Budsjett
Periode Års pr. 1.tertial pr. 1.tertial
avvik
prognose
79 055
81 051
1 996
237 003
-33 968
-33 968
0
-128 521
45 087
47 083
1 996
108 482

Års Beregnet
budsjett
årsavvik
237 003
0
-128 521
0
108 482
0

5 936
0
5 936

5 936
0
5 936

0
0
0

23 130
0
23 130

23 130
0
23 130

0

553
0
553

674
0
674

121
0
121

1 546
-349
1 197

1 546
-349
1 197

0

31 310
-2 765
28 545

31 470
-2 765
28 705

160
0
160

88 293
-6 995
81 298

88 293
-6 995
81 298

0

8 118
-2 871
5 247

8 618
-2 871
5 747

500
0
500

23 664
-9 811
13 853

23 664
-9 811
13 853

0

5 506
-749
4 757

5 521
-749
4 772

15
0
15

15 137
-2 495
12 642

15 137
-2 495
12 642

0

27 632
-27 583
49
45 087

28 832
-27 583
1 249
47 083

1 200
0
1 200
1 996

85 233
-108 871
-23 638
108 482

85 233
-108 871
-23 638
108 482

0
0

6.1.2. Vurdering
Teknisk styrer mot balanse ved årets slutt. Forbruket følges nøye fra måned til måned, og korrigerende
tiltak er pt. ikke nødvendig.
Det er fortsatt ikke tilstrekkelige midler til å oppnå et fullverdig og bærekraftig vedlikehold. Vedtatt
handlingsregel ifm. bærekraftig vedlikehold er ikke oppfylt.

Det vurderes at alle aktiviteter er lovlige og forsvarlige.

6.1.3. Konklusjon
Teknisk styrer mot balanse innenfor sin tildelte ramme.

6.2. HR
Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan)
Teknisk søker å gi alle ansatte kurs og opplæring som gir merverdi både for den ansatte og virksomheten.
Det er vektlagt at alt personell med lovpålagte kurs har dette.
Sykefravær
Sykefraværet vist under:
Horten kommune

Totalt

01.01.17 - 30.04.17

fravær

Egenmeldt

Korttid

Langtid

Nærvær

01.01.16 30.04.16

TEKNISK

7,91 %

1,06 %

2,43 %

5,48 %

92,09 %

8,19 %

TOTAL HK

8,87 %

1,66 %

2,94 %

5,93 %

91,13 %

8,91 %

Fraværet viser en bedring siden Januar måned. Det arbeides målrettet med å redusere fraværet.
Medarbeiderundersøkelse
Horten kommune har i 2017 gått over til å bruke 10- faktor Medarbeiderundersøkelse. Dette er en
undersøkelse som er laget av Kommuneforlaget i samarbeid med KS og forskere på BI. Det er en
undersøkelse som svært mange kommuner bruker, og der vi kan sammenligne resultater. De er ti faktorer
som måles ut fra 39 påstander som besvares elektronisk.
Faktorene er:


Oppgavemotivasjon (indre motivasjon)



Mestringstro



Opplevd selvstendighet



Bruk av kompetanse



Mestringsorientert ledelse



Rolleklarhet



Relevant kompetanseutvikling



Fleksibilitetsvilje



Mestringsklima



Nytteorientert motivasjon

Våren 2017 var det 118 som svarte på undersøkelsen (74 % deltagelse).
Resultat totalt for kommunalområdet: Snitt alle faktorer er 4,2
Dette er på landsgjennomsnittet.

Faktor

Faktor 1

Navn

Oppgave-

Kommunalområde
Teknisk
4,0

Landssnitt:
Teknisk

Beskrivelse

virksomhet
4,1

motivasjon

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil
si om oppgavene oppleves som en drivkraft og
som spennende og stimulerende. (Også kalt
indre jobbmotivasjon)

Faktor 2

Mestringstro

4,3

4,3

Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.

Faktor 3

Selvstendighet

4,3

4,3

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet
til å jobbe selvstendig og gjøre egne
vurderinger i jobben sin, basert på egen
kompetanse, og innen en definert jobbrolle.

Faktor 4

Bruk av

4,3

4,2

kompetanse

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen
jobbrelevante kompetanse på en god måte i
sin nåværende jobb.

Faktor 5

Mestringsorientert

4,0

3,9

ledelse

Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best
mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.

Faktor 6

Rolleklarhet

4,4

4,2

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene
til den jobben medarbeideren skal gjøre er
tydelig definert og kommunisert.

Faktor 7

Relevant

3,8

3,8

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende

kompetanse-

for at medarbeiderne til enhver tid er best

utvikling

mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy
kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de
tjeneste som leveres, uansett hvilken type
tjeneste vi snakker om.

Faktor 8

Fleksibilitetsvilje

4,4

4,4

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på
jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye
behov og krav.

Faktor 9

Mestringsklima

4,0

3,9

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne
av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode,
fremfor å rivalisere om å bli best.

Faktor 10

Nytteorientert

4,5

4,5

motivasjon

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt
for andre, også kalt prososial motivasjon, er en
viktig drivkraft for mange og har en rekke godt
dokumenterte, positive effekter.

Resultatet for 10-faktor ligger på landssnittet av andre tekniske virksomheter. Mange ansatte har svart, og
dette gir undersøkelsen en god validitet. Det er ingen alarmerende signaler i undersøkelsen samtidig som
den gir gode indikasjoner på potensielle forbedringer
Medarbeidersamtaler
Alle ansatte skal ha en medarbeidersamtale med sin leder i løpet av året. Det foreligger ingen statistikk på
hvor mange samtaler som er gjennomført pr dags dato.
Etikk-, HMS- og kvalitetsutvalg
Det er årlig planlagt med 6 Etikk-, HMS-, og Kvalitetsutvalg. Dette arrangeres samlet for Teknisk hvor alle
tillitsvalgte, verneombud og ledere deltar.
Så langt i året er det arrangert to Etikk-, HMS-, og Kvalitetsutvalg møter.

6.3. Internkontroll
Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt)
Internkontroll, og herunder HMS, har vært et stort fokus område for Kommunalområdet. Det er arbeidet
med å få kontroll over status på alle kommunalt eid bygningsmasse, infrastruktur og andre eiendeler.
Arbeidet medfører at man skal ha tilsyn på alle eiendeler med en frekvens som er vurdert via en ROS.
Risiko- og sårbarhetsanalyser iht. Årshjul
Det er gjennomført ROS for alle områder. Inneværende år har fokus ligget på HMS for ansatte, og sikkerhet
for befolkningen. Ifm sikkerhet for befolkningen er fokuset på tilfluktsrom, Nødvann og tosidig forsyning i
normalsituasjonen vektlagt. Videre er ROS ifm internkontroll av bygningsmasse og infrastruktur
gjennomført.

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering
Tekst

Antall

Antall meldte avvik jan-april
Avvik ved tilsyn jan-april

17
4 tilsyn avholdt, ingen avvik

Antall åpne avvik pr 30.april

5

Etter at tertialperioden er avsluttet har det kommet to merknader ifm Tilsyn og innsendte rapporter:


Sentralkjøkken, mindre avvik fra Matilsynet. Avvikene er lukket.



Brev fra Fylkesmannen vedrørende renseresultater rapportert for 2016 hvor man ber om tilsvar fra
HK. HK ligger under utslippstillatelsens krav. Det arbeides målrettet for å bedre renseprosessen ved å
hindre saltvannsinntrengning ifm overløp .

Det har vært en underrapportering av avvik innen kommunalområdet. Det er derfor iverksatt flere
aktiviteter for å skape en bedre meldekultur. I 2016 ble det totalt meldt 20 avvik. Hittil i 2017 er det
rapportert 17 avvik noe som er en forbedring.
Kommunalområdet har et avvik/personskade som har medført sykefravær. Avviket har vært tatt opp i Etikk,
HMS og Kvalitetsutvalgs møte.

6.4. Mål- og resultatstyring
Kommunestyret vedtok i sak 203/16 en rekke mål for

kommende økonomiplanperiode.

Administrasjonssjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå vedtatte målsettinger.

6.4.1. Mål 1
Bidra til at Horten kommune har et positivt omdømme

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Horten kommune er avhengig av et positivt omdømme, og det vurderes at ulykker med sykefravær er
negativt i forhold til dette i tillegg til innvirkningen på den enkelte ansatte. Fokus på dette området er
viktig og derfor tatt med som en indikator under attraktivitet. Det arbeides mye med HMS for å sikre at
ulykker forebygges.

Et operativt VA – nett er viktig, og negative hendelser rundt dette bidrar til negativitet ifm Horten
kommune sitt omdømme. Ekstremvær er økende og det bevilges midler for å holde tritt med
utfordringene. Dette vil påvirke gebyrnivået innen VA over tid.

Måloppnåelse
Målet vurderes en gang årlig. Det har i 2017 vært en ulykke med sykefravær innen kommunal-området og
målet vil ikke bli oppnådd.

Det har både i 2016 og hittil i 2017 ikke vært uønskede hendelser i VA – nettet som har gitt vann eller kloakk
inntrengning i husstander eller næringsbygg i stort omfang.

6.4.2. Mål 2
Legge til rette for næringsutvikling og økt bosetting

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
For å sikre samhandling mellom kommunalområder er det viktig at alle kommunalområder bidrar til økt:


Bosetning/tilflytning og nye næringsetableringer.

Ved å legge til rette for et positivt omdømme vil attraktiviteten øke og herunder vil dette påvirke tilflytning.
Som eksempler kan det nevnes at Kommunalområde teknisk bidrar aktivt til måloppnåelse gjennom:


Tilrettelegging for boligbygging i prosjektet Indrehavneby, regulering og salg av tomter i Slalåmbakken,
Ny jernbanestasjon på Skoppum, HAC/Rom – området osv.



Tilrettelegging for næringsvirksomhet gjennom å bidra i planarbeid rundt infrastruktur til
næringsetableringer.

Måloppnåelse



Det ble etablert 382 nye foretak i Horten i 2016. Av disse var det 219 som er registrert med minst 1
ansatt.



45 av selskapene med 1 ansatt er AS, mens 147 er enkeltmannsforetak (differansen på 27 er øvrige
selskapsformer).



De siste offisielle tallene som SSB har, er for 1. januar 2017 da det var 27202 innbyggere i Horten
kommune. En økning på kun 24 innbyggere (0,1%) fra 1. januar 2016.

Effektiv og trygg eiendomsforvaltning

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen


Inneklima er viktig for å tilrettelegge for god læring og herunder god oppvekst. Man ønsker derfor å
måle antall innmeldte avvik for over tid å forbedre inneklimaet innen alle barnehager og skoler.



Det er sendt ut en brukerundersøkelse til brukere av bygg med hvor fornøyd de var med det nye
forvaltningssystemet PSIAM som benyttes innen kommunalområdet. Det ble meldt tilbake med en
fornøydhet på 5, med en skala fra 1 til 6.
Tilstrekkelig nivå på midler til vedlikehold og drift vil være en utfordring.

Måloppnåelse


Inneklima:
Det er ikke rapportert avvik innen inneklima. Det er imidlertid kjent at det er problemer med
ventilasjon på flere bygg, herunder Holtan skole (B – blokk). Denne rehabiliteres i 2017 og 2018.
Videre er det meldt behov for ny ventilasjon i Biblioteket. Skifte i 2017.



Brukerundersøkelse
Det er ikke laget noen brukerundersøkelse innen Eiendom i 2016 på grunn av manglende kapasitet

Mål 4

Bidra til et godt og tilrettelagt idretts- og friluftslivstilbud

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen


For å kunne måle hvor bra tilrettelagt idretten er i Horten er det valgt å benytte antall medlemmer i
kommunens idrettslag som parameter. Dette finnes i statistikk fra Norges idrettsforbund, og
rapporteres årlig.



Det gjennomføres en årlig brukerundersøkelse for å kartlegge hvor fornøyde idretten i Horten er
med kommunens tilrettelegging.

Måloppnåelse


Tallene for 2016 viser at antall medlemmer i kommunens idrettslag er: 7 664.



Brukerundersøkelsen viser en score på 4,2 noe som ansees å være bra. Målet vurderes oppnådd

Mål 5

Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og avløpshåndtering

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen


Vann er en ressurs som er samfunnskritisk. Ved å redusere/hindre forurenset vann til innbyggere vil
man bidra sterkt til folkehelse og trygghet for innbyggerne. Herunder vil også lekkasjer i nettet vil også
muligheter for forurenset vann bli redusert, samtidig som det bidrar til at en viktig ressurs ikke sløses
bort.



Horten kommune har i dag ansvar for 200 km med avløpsrør, samt tre renseanlegg. Ved å hindre
utslipp av urenset kloakk via renseanleggene til sjø vil man også bidra til miljø og forbedret badevannkvalitet.

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.


Fortsatt fokus på renseanleggene og deres utslipp til sjø.



Tilrettelegge for nytt renseanlegg i løpet av 5 – 10 år når dagens utslippstillatelse blir utfordret.



Fokusere på å sanere overløp i VA –nettet



Hindre saltvannsinntrengning i VA – nettet. Dette ødelegger renseprosessen slik at man ligger noe
under

Måloppnåelse


Horten har en lekkasjeandel i 2016 på 28 %. Dette er en nedgang fra året før. For 2017 viser
vannforbruket for første tertial et samlet lavere forbruk enn for samme periode i 2016. Dette indikerer
at lekkasjeandelen for 2017 kan bli ytterligere redusert.



For 2016 hadde vi ett tilfelle av forurenset vann.



For 2016 hadde Horten kommune ikke utslipp av urenset kloakk til sjø via våre renseanlegg.

Mål 6

Bidra til en god og sikker samferdsel i Horten kommune

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen


Horten kommune er eier av 140 km med kommunal vei. Kommunen forvalter veinettet og skal sikre
at dette til enhver tid er framkommelig og sikkert for innbyggerne. Regelverket er slik at hull i
veidekket som Horten kommune er gjort oppmerksom på og som er medvirkende til skader vil
medføre erstatningsplikt for Horten kommune.

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.


Tilstrekkelige midler til ivaretakelse av veinettet



Horten kommune har 150 kjøretøy av forskjellig størrelse. Det er et mål at kommunens kjøretøy ikke
skal ha skyld i ulykker. Antall ulykker er redusert, men ligger fortsatt for høyt. Det arbeides aktiv med
dette.

Måloppnåelse


Hull i veien hvor Horten kommune har skyld er en (1) i 2016. Dette medfører at dette resultatet
ligger iht. målsetning.



Ulykker hvor Horten kommune har skyld ligger på elleve (11). Dette ansees å være innen
målsetningen som er mindre enn 20

Mål 7

Legge til rette for bærekraft innen kommunalområde

Horten kommune ønsker å bidra til bærekraft gjennom å være energieffektive. Dette har vært en vedtatt
målsetning siden 2010.

Horten kommune er blant de kommuner som har lavest energikostnad pr kvm i kommunale bygg.

Videre ønsker Horten kommune å være en 0 – utslippskommune. Det er vedtatt å satse på klimavennlig
transport internt for kommunen. Det er vedtatt et mål at innen 2017 skal mer enn 20 kjøretøy eid av
Horten kommune ha miljøvennlig drift.

I tillegg til ovenstående jobber kommunalområdet med å implementere kildesortering i kommunale bygg,
foreløpig etablert på Blåbærlyngen barnehage, alle sykehjemmene, Braarudåsen senter, Bjørnestien
barnehage samt på Sentralkjøkkenet og vaskeriet. Tiltakene skal måles gjennom økt sorteringsgrad.

Videre satses det på omlegging til økologisk og bærekraftig matproduksjon hvor Sentralkjøkkenet deltar i
et prosjekt i regi av DEBIO. Prosjektet retter seg mot storhusholdninger og arbeider med innkjøpsavtaler,
strategisk planlegging, matfaglige kurs, med mer mot mer bærekraftig matproduksjon. Samtidig som
pasientene/kundene skal få ernæringsrik, variert og smakfull mat. I prosjektet er målet å oppnå 15 %
andel økologisk matinnkjøp innen 31.12.2019.

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.
Fortsatte investeringer innen ENØK vil bidra til lavere kostnader.

Planen for miljøvennlig transport følges opp investeringer innen miljøvennlig framdrift.
Måloppnåelse
For 2016 var kostnader til energi pr kvm: 102 kr/kvm. Dette er lavere enn K13 som er 104 kr/kvm og
Vestfold som ligger på 107 kr/kvm. Målet vurderes oppnådd.

Horten kommune følger planen når det gjelder miljøvennlige kjøretøy og har for øyeblikket: 15 elbiler, 3
hybridbiler, og 16 Biogassbiler er i drift. Biogass-stasjon er under etablering på Langgrunn og ferdigstilles i
september.
Målet vurderes som oppnådd.
Mål 8

Bidra til sikring av kommunens naturmangfold

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Horten kommune har som forutsetning at kommunens virksomhet skal drives lovlig og forsvarlig. For å
ivareta sikring av naturmangfoldet legges det vekt på at Horten kommune ikke skal bidra til brudd på
naturmangfoldsloven.

Utfordringer for å nå målene pr indikator eller delmål.
Kompetanse innen kommunal saksbehandling innen naturmangfold.
Måloppnåelse
For 2016 var det ikke registrert noen brudd på lovverket. 2017 måles etter at ved slutten av året.

7. Kommunalområde Horten havnevesen


Horten havnevesen styrer mot et års overskudd på kr 4,6 mill mot budsjett 1,6 mill. Forbedringen
skyldes i hovedsak økte inntekter på trafikkhavn og at et større budsjettert vedlikeholdstiltak ikke blir
gjennomført.



Horten havnevesen har et lavt sykefravær. Ingen langtidssykemeldt og 2,53% på korttid.



I 10-faktor undersøkelsen scorer Horten havnevesen godt over landsgjennomsnittet.



Det er relativt få antall avvik til tross for stor fokus på å ha «lav terskel» for å rapportere avvik.



Arbeid med mål- og resultatstyring er under kontroll og ihht målsettinger.

7.1. Økonomi
7.1.1. Fakta

Horten havnevesen
SUM
Driftutgifter

Regnskap

Budsjett

Periode

Års-

Års-

Beregnet

pr. 1. tertial

pr. 1. tertial

avvik

prognose

budsjett

årsavvik

6 182

10 890

4 708

34 997

32 669

2 328

-11 664

-10 890

774

-34 997

-32 669

-2 328

-5 482

0

5 482

0

0

0

2 315

4 770

2 455

17 315

14 311

3 004

-203

-167

36

-503

-500

-3

2 112

4 604

2 492

16 812

13 811

3 001

2 191

1 891

-300

5 928

5 673

255

-41

-33

8

-100

-100

0

2 150

1 858

-292

5 828

5 573

255

407

516

109

1 627

1 549

78

Driftinntekter

-2 043

-533

1 510

-3 043

-1 600

-1 443

Netto driftsramme

-1 636

-17

1 619

-1 416

-51

-1 365

448

1 272

824

3 097

3 815

-718

Driftinntekter
Netto driftsramme

Pr. enhet
Felles
Driftutgifter
Driftinntekter
Netto driftsramme

Drift
Driftutgifter
Driftinntekter
Netto driftsramme

Trafikkhavn
Driftutgifter

Fergehavn
Driftutgifter

Driftinntekter

-6 921

-6 717

204

-21 021

-20 150

-871

Netto driftsramme

-6 473

-5 445

1 028

-17 924

-16 335

-1 589

451

873

422

2 705

2 620

85

-290

-800

-510

-2 411

-2 400

-11

161

73

-88

294

220

74

370

1 567

1 197

4325

4 701

-376

Driftinntekter

-2 166

-2 640

-474

-7919

-7 919

0

Netto driftsramme

-1 796

-1 073

723

-3594

-3 218

-376

sum netto ramme

-5 482

0

5 482

0

0

Småbåthavn
Driftutgifter
Driftinntekter
Netto driftsramme

Øvrig
Driftutgifter

7.1.2. Vurdering
Det er grunn til å anta en årsprognose hvor havna styrer mot 4,6 mill i pluss mot budsjettert 1,6 mill. Det
er økte inntekter i trafikkhavnen og reduserte kostnader i forhold til budsjett som utgjør den største
differansen. Et økt års overskudd vil bidra til å redusere behov for framtidige låneopptak ifm
investeringsprosjekter.

7.1.3. Konklusjon
Horten havnevesen styrer mot et års overskudd på kr 4,6 mill mot budsjett kr 1,6 mill.

7.2. HR
Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan)
Administrasjon:


1 ansatt har gjennomført kurs i eiendom- og merverdiavgift



3 ansatte har gjennomført kurs i entreprisekontrakter



2 personer planlegger gjennomføring av studie (poeng) i prosjektledelse

Drift:


5 ansatte har gjennomført motorsagkurs



4 ansatte har gjennomført ROC kurs (avansert VHF kurs) for bruk i sertifiserte arbeidsbåter



2 ansatte har gjennomført og bestått kranførerkurs (teori) og er inne i praksisperiode



1 ansatt planlegger D5L (Fritidsskipper) kurs

Generelt:



Alle ansatte på drift skal innen utgangen av 2017 ha kranførerbevis og D5L sertifikat

Sykefravær
Totalt for perioden er det et sykefravær på 2,53% korttid og 0,0% langtid.
Medarbeiderundersøkelse
Horten kommune har i 2017 gått over til å bruke 10- faktor Medarbeiderundersøkelse. Dette er en
undersøkelse som er laget av Kommuneforlaget i samarbeid med KS og forskere på BI. Det er en
undersøkelse som svært mange kommuner bruker, og der vi kan sammenligne resultater. De er ti faktorer
som måles ut fra 39 påstander som besvares elektronisk.
Faktorene er:


Oppgavemotivasjon (indre motivasjon)



Mestringstro



Opplevd selvstendighet



Bruk av kompetanse



Mestringsorientert ledelse



Rolleklarhet



Relevant kompetanseutvikling



Fleksibilitetsvilje



Mestringsklima



Nytteorientert motivasjon

Våren 2017 var det 7 som svarte på undersøkelsen (71 % deltagelse).
Resultat totalt for kommunalområdet:

Horten
havnevesen

Landssnitt for alle
enheter som er
Beskrivelse
registrert
som:Samferdsel

Faktor 1 Oppgavemotivasjon

4,7

4,2

Faktor 2 Mestringstro

4,4

4,4

Faktor 3 Selvstendighet

4,7

4,4

Faktor 4 Bruk av kompetanse

4,8

4,4

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse

4,4

4,0

Faktor 6 Rolleklarhet

4,4

4,2

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling

4,6

4,1

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje

4,3

4,5

Faktor 9 Mestringsklima

4,6

3,9

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre
hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.

Faktor 10 Nytteorientert motivasjon

4,4

4,5

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial
motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt
dokumenterte, positive effekter.

Faktor

Navn

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves
som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre
jobbmotivasjon)
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen
kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre
egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en
definert jobbrolle.
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på
en god måte i sin nåværende jobb.
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli
best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever
mestring og yter sitt beste.
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren
skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver
tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er
avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type
tjeneste vi snakker om.
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å
jobbe på til nye behov og krav.

Horten havnevesen scorer som gjennomsnitt 4,5 mot et landsnitt på 4,25.
Medarbeidersamtaler
Alle medarbeidersamtaler blir gjennomført høst 2017.
HMS- og kvalitetsutvalg
Består av driftssjef og verneombud. Et årlig møte eller ved behov. Vernerunde ble gått i januar 2017. I
tillegg er det gått vernerunde ifm prosjekt, eksempelvis ved bygging av bryggeamfi. Beskrevet i egen
rutine.

7.3. Internkontroll
Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt)
Horten havnevesen følger kommunens bestemmelse for utarbeidelse av økonomi og handlingsplan for 4
års periode. Det er utarbeidet økonomi- og handlingsplan for perioden 2017-2021. Horten havnevesen
rapporterer månedlig til administrasjonssjef for sitt kommunalområde.
Horten havnevesen følger rutinebestemmelser gitt i kommunens rutineportal. I tillegg har Horten
havnevesen utarbeidet egne rutiner som er lagret i egen perm på Horten havnevesen sitt kontor. Rutinene
er planlagt innlagt i kommunens rutineportal.
Havnefogd gjennomfører ukentlige driftsmøter med gjennomgang av områdets virksomhet, deling av
informasjon, koordinering og kontroll av prosjekter/ arbeid.

Horten havnevesen gjennomfører årlig en dag med internkontrollrevisjon. Denne er gjennomført i februar
måned, denne gangen med fokus på avviksbehandling, gjennomgang av rutiner og diskusjon/ refleksjon
rundt tema etikk/ korrupsjon.
Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul
Horten havnevesen har gjennomført ROS analyser for de fleste virksomhetsområder. Det mangler ROS
analyse for trafikkhavn. Det er nylig utarbeidet ROS analyse for bruk av kjørebaner og fergelem. ROS
analyser er lagret i egen perm på havnevesenets kontor. ROS analyser med tiltakskost planlegges innlagt i
kommunens CIM system.
Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering
Tekst

Antall

Antall meldte avvik jan-april

5

Avvik ved tilsyn jan-april
Antall åpne avvik pr 30.april

0

Det er innmeldt til sammen 5 avvik hvor av alle er lukket. 2 alvorlig og 3 lite alvorlig, 1 avvik gjelder HMS
og 4 avvik gjelder saksbehandling.

7.4. Mål- og resultatstyring
Kommunestyret vedtok i sak 203/16 en rekke mål for

kommende økonomiplanperiode.

Administrasjonssjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå vedtatte målsettinger.

7.4.1. Mål 1
Horten havnevesen skal utvikle en effektiv trafikkhavn for løst stykkgods

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Horten havnevesen har avsluttet alle avtaler med Norsk Stål og som betyr at de endelig trekker seg ut av
havna innen 1. oktober 2017. Det er tegnet ny avtale med E. A. Smith AS (Smith Stål) om leie av utearealer
fram til 2026. Ny avtale vil medføre en større aktivitet i havna med mindre arealbruk. Slik sett vil
trafikkhavna bli en mer effektiv havn. I tillegg gjøres det forskjønnings- og oppgraderingsgrep i trafikkhavna.
Måloppnåelse
Etter utgangen av april er det oppnådd et godsomslag på 26.353 tonn, noe som tilsier at godsomslaget vil
ende opp på ønsket resultat.

7.4.2. Mål 2
Horten havnevesen skal utvikle fergehavna til en sikker og effektiv
fergehavn med kort ventetid

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er skiftet fergelem på søndre fergeleie til en bredere fergelem (fra 9 til 12 meter bred). Dette sikrer mer
effektiv av- og pålessing, ikke minst øker sikkerheten for gående over fergelemmen. Det er gjennomført
systematisk vedlikehold av fergeleier og det er lagerført vitale deler dersom et avbrudd skulle oppstå.
Måloppnåelse
Pr 1. tertial har ikke fergelemmen hatt avbrudd som ikke har vært planlagt. Trafikken fra riksvei sambandet
har akkumulert endt opp på samme nivå som i 2016.

7.4.3. Mål 3
Horten havn skal øke bruken av gjestehavnene gjennom å satse på økt
attraksjonskraft og gode opplevelser

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er gjennomført flere oppgraderinger av gjestehavna i Horten. Nytt bryggeamfi og oppgradering av
honnørbrygga er gjennomført ved utgangen av 1. tertial 2017. Redningsmuseet med tilhørende to nye
bygninger er delvis rammesøkt (redningsmuseet) og delvis i en reguleringsendringsprosess (to nye bygg).
Det planlegges igangsettelse rehabilitering av redningsmuseet i løpet av høst 2017 forutsatt godkjent
byggesak. Det vil bli installert nytt septiktømmeanlegg i Åsgårdstrand før fellesferie 2017.
Måloppnåelse
Det er foreløpig ikke gjort målinger på antall bobil- og båtgjestedøgn siden sommersesongen ennå ikke er i
gang. Det er derimot kommet mange gode tilbakemeldinger på gjestehavna og utvikling av bryggeamfiet.

7.4.4. Mål 4
Horten havnevesen skal optimalisere utleie og salg av arealer/lokaler

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Horten havnevesen har stor fokus på utvikling av arealer som tilrettelegges for primært feste/ utleie og
også noe for salg. Det er en god utvikling av bortfeste på Langgrunn, det er inngått nye avtaler med E. A.
Smith AS i trafikkhavna og det er inngått avtaler om kjøp av Tollbugata 1 og Moloveien 16. Horten
havnevesen planlegger riving av Norsk Stål bygget i trafikkhavna og oppgradering av det gamle

administrasjonsbygget ved siden av stålbygget (gamle «Preserven»). Parallelt forhandles det utleieavtaler i
dette administrasjonsbygget og i Skjærehallen (Moloveien 16). Alt dette åpner for nye og bedre inntekter
for Horten havnevesen samtidig som det åpner for å frigjøre bynære arealer for byutviklingsformål.
Måloppnåelse
Omsetning utleie vil ligge innenfor ønsket resultat og med en utleiegrad nær 100%.

7.4.5. Mål 5
Horten havnevesen skal ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er utarbeidet og gjennomgått med de ansatte en oversikt over ansvar- og arbeidsoppgaver. Det er
gjennomført en renovering av kontorlokalene til havnevesenet. Det har medført større trivsel og bedre
luftkvalitet. Det er stor fokus på HMS for de ansatte.
Måloppnåelse
Totalt for perioden er det et sykefravær på 2,53% kortid og 0% langtid.

7.4.6. Mål 6
Gjestehavnene i Åsgårdstrand og Horten skal bidra til ønsket byutvikling og
folkehelse

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Som følge av reguleringsendring i gjestehavna i Horten er det fremmet et nytt forslag til utomhusplan.
Horten havnevesen har som strategi å utvikle gjestehavn litt hvert år, fortrinnsvis ved å starte nærmest
sjøen og nærmest Strandpromenaden. Dette for å sikre gjennomførte investeringer og at en ikke risikerer
å måtte «grave opp» tidligere investeringer som følge av endringer. Gradvis får gjestehavna et estetisk løft
og økt bruk til glede for alle. Begrepet «for alle» er forsterket gjennom at bryggeamfiet er universelt
utformet og slik at alle kan komme seg helt ned til vannspeilet.
Måloppnåelse
Åsgårdstrand gjestehavn er i hovedtrekk ferdigstilt. Det vil bli oppgradert med ny betalingsautomat og nytt
septiktømmeanlegg. Horten gjestehavn er i gradvis endring. Det vil ta noen år før denne endelig står
ferdigstilt. Det gjennomføres tiltak pr år for å nå den endelige ferdigstillelsen.

7.4.7. Mål 7
Horten havnevesen skal bidra til næringsutvikling og stabile arbeidsplasser

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Horten havnevesen vil i løpet av høst 2017 legge fram forslag til en ny strategiplan for havna. Det vil forslå
fokus på effektiv arealbruk, herunder frigjøring av arealer til andre byutviklingstiltak, samtidig som den vil
legge grunnlag for en langsiktig og forutsigbar havnevirksomhet.
Måloppnåelse
Ny strategiplan vil kunne gi en mer effektiv drift og bruk av havnearealer. Trafikkhavna i Horten vil i større
grad gå over fra å være en industrihavn (med videreforedlingsbedrifter) til å være en logistikkhavn (lasteog lossehavn). Ny strategiplan vil sikre arbeidsplasser direkte og indirekte relatert til trafikkhavn og
fergeleier.

7.4.8. Mål 8
Det skal utvikles tiltak som sikrer gående og syklende i gjestehavnene og
fergeleiene

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Det er ferdigstilt ny sykkel- og gangvei forbi gjestehavna/ Strandpromenaden som Horten havnevesen har
deltatt i finansieringen av. Det er montert brannslukningsutstyr, leidere (stiger ned i vannet) og det er
plassert en hjertestarter sentralt i Horten gjestehavn. Søndre fergeleie er byttet til en bredere fergelem
som i større grad sikrer gående passasjerer.
Måloppnåelse
Pr 1. tertial er Horten havnevesen innenfor ønsket resultat.

7.4.9. Mål 9
Horten havnevesen skal være en miljørtårnsbedrift og avdekke og rydde opp
forurensede områder

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Forurenset grunn på «Brannfeltet» på Langgrunn er ryddet og ferdigstilt. Horten havnevesen
gjennomfører flere miljøtiltak, eksempelvis er det fokus på energikilder og energibruk i havnas bygg, fokus
på miljøvennlig materialbruk, innkjøp av biogassdreven arbeidsbil, installasjon av septiktømmeanlegg i
gjestehavnene osv.

Måloppnåelse
Horten havnevesen er en godkjent miljøfyrtårnsbedrift og brannfeltet på Langgrunn er ryddet for
forurensede masser. I tillegg har havna fokus på tiltak som kan bedre miljøet og bidra til en bærekraftig
utvikling.

8. Finansområdet
Innen finans budsjetteres kommunens frie inntekter korrigert for fellesutgifter. Midlene blir fordelt i
henhold til kommunestyrets vedtak mellom kommunens 6 kommunalområder og benyttes til kommunal
tjenesteproduksjon. Administrasjonssjefen er opptatt av å budsjettere i henhold til nasjonale føringer, og
pr 1.tertial er området i balanse.

8.1. Innledning
Finansområdet består av følgende deler:

Frie inntekter

Renter- og
avdragsutgifter

Øvrige fellesposter

•Rammetilskudd

•Rentekostnader

•Pensjonskostnader

•Skatteinntekter

•Avdragsutgifter

•Avsatte midler til

•Inntektsutjevning

•Renteinntekter

lønnsoppgjøret 2017

•Integreringstilskudd

•Personforsikring

•Kompensasjonstilskudd

•Avskrivinger

•Rentetilskudd

Driftsbudsjettet bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. 11. mai ble forslag til revidert
budsjett offentliggjort og får noen konsekvenser på kommunens disponible midler og som kommenteres
videre i dette kapittelet.

8.2. Frie inntekter
Skatt- og inntektsutjevning
I statsbudsjettet for 2017 ble det anslått en skattevekst på 1,5 % for kommune målt opp mot 2016. I revidert
statsbudsjett som ble lagt frem 11.mai ble forventet skatteinngang nedjustert til 1,0%. Skatteinngangen i
landets kommuner har derimot økt vesentlig pr mai. Horten kommune har for de første fem månedene en
vekst på ca 4%, tilsvarende 8 mill mer for de første 5 månedene. Det er pr 1.tertial ingen indikasjoner på en
så lav skatteinngang som fremkommer gjennom revidert statsbudsjett. Administrasjonssjefen vurderer det
dermed som hensiktsmessig ikke å fremme forslag på budsjettjustering, men følge situasjonen nøye og ev
fremme forslag til budsjettjustering i 2.tertialrapporten dersom utviklingen skulle endre seg.
Rammetilskudd
Vedtatt økonomi- og handlingsplan med budsjett 2017 bygger på statsbudsjettet som ble lagt frem medio
oktober 2016. I revidert statsbudsjett er lønnsoppgjøret justert ned med 0,2%-poeng. Dette medfører
redusert rammetilskudd tilsvarende. Administrasjonssjefen foreslår å justere budsjettet tilsvarende. Alt er
innen kommunalområde finans og påvirker ikke kommunalområdenes tjenesteproduksjon.

Integreringstilskudd
Horten kommune har et budsjettert integreringstilskudd på kr 66 millioner. I dette budsjettet er det
budsjettert følgende integrering
Bosettingsår

Voksne 1-5 år

Barn 1-5 år

2013

26

28

2014

27

11

2015

52

30

2016

67

48

2017

42

54

I henhold til oppdaterte prognoser vurderer integreringstilskuddet for 2017 å bli på kr 67,5 millioner.
Endringen skyldes
Tekst
Ordinært tilskudd
Enslige voksne
Eldre o/60 år som bosettes
«Volumtilskudd»
Barnehagetilskudd
Stimuleringstilskudd, EMF
Sum

Beløp
64 483 000
750 000
0
1 350 000
0
900 000
67 483 000

Det foreslås et økt integreringstilskudd med en budsjettjustering per 1. tertial 2017 på kr 1,5 millioner.
Beløpene er fordelt på kommunalområdene slik det fremkommer i budsjettjusteringssak 067/17 per 1.
tertial 2017.

8.3. Finansposter
Rentekostnader
Det er for inneværende år budsjettert en gjennomsnittlig rentekostnad på 2,2% på kommunens langsiktige
gjeld. Prognoser tilsier at budsjetterte rentekostnader ikke har noen vesentlige avvik per 1. tertial og
Administrasjonssjefen foreslår ingen endringer på dette området per 1. tertial.
Renterisiko
Horten kommune har per 1. tertial en låneandel med fast rente på 48,5% og lån med kortsiktige rentevilkår
på 51,5%. I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen være i
intervallet 20-80%. Administrasjonssjefen vurderer å øke andel fastrente mot 60% utover 2017 for å øke
forutsigbarheten ytterligere. Per i dag ligger fastrente over 10 år på ca 2,3%.

Avdrag
Horten kommune har budsjettert en forventet avdragskostnad på 48,7 millioner kroner i 2017. Prognoser
for inneværende år tilsier at dette er i henhold til vedtatt budsjett. Administrasjonssjefen vil på dette
grunnlag ikke foreslå noen endringer på dette området pr 1.tertial.

Renteinntekter
Horten kommune har pr 1.tertial en budsjettert renteinntekt på kommunens fond med ca 5 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 11,75 % i Statens pensjonskasse.
Dette er ivaretatt i kommunalområdets budsjetter.
I henhold til den kommunale regnskapsforskriftens § 13 er det aktuarberegnet netto pensjonskostnad2
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 2016 ble det budsjettert et
premieavvik inkl. tilbakebetaling av tidligere års premieavvik på ca 22,0 millioner kroner. Det er ingen
indikasjoner pr 1.tertial på noen vesentlige endrede pensjonskostnader.

I opprinnelig budsjett ble det satt av lønnsmidler tilsvarende et lønnsoppgjør på 2,6%. I revidert
statsbudsjett som kom 11.mai ble dette oppgjøret justert ned til 2,2%. Administrasjonssjefen foreslår at
avsatte lønnsmidler reduseres med 2 millioner kroner. Redusert lønnspott ses i sammenheng med
reduserte frie inntekter som kompenseres tilsvarende.

8.5. Oppsummering
Pr 1.tertial vurderer Administrasjonssjefen at finansområdet er i henhold til budsjett uten vesentlig risiko.
Den største usikkerheten retter seg mot skatteinngangen som er høyere enn hva som fremkommer i
revidert statsbudsjett. Administrasjonssjefen vil følge situasjonen nøye og ev foreslå budsjettjusteringer i
2.tertialrapporten. Risikoen vurderes imidlertid ikke så stor til at det bør iverksettes tiltak
pr.1.tertialrapporteirngen.

2 Beregnes av aktuar på grunnlag av pensjonskassens medlemsbestand og forpliktelser pr 31.12 og
parametere for lønnsvekst, diskonteringsrente mv som fastsettes av Kommunal og regionaldep.

9. HR
Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan)
Horten kommune er opptatt av at kommunen skal være en dynamisk organisasjon som er i kontinuerlig
utvikling. For å få til dette må det satses på kompetanseutviklingstiltak. Vinteren 2017 er det laget en ny
overordnet kompetanseplan i partssammensatt gruppe. Planen skal være med på å gi retning for arbeidet
med kompetanseutvikling. Enhetenes lokale kompetanseplaner skal kartlegge behov, og konkretisere
tiltak.
E-læring skal være en foretrukket læringsarena fremover.
Kommunalområdene rapporterer at opplæring av nyansatte følges opp og at opplæringsplaner for det
meste er laget.
Sykefravær
Horten kommune har som mål å redusere sykefraværet til under 8,5 % innen utgangen av 2017.Horten
kommune hadde en svært god utvikling med reduksjon i fravær i 2016. Totalt for 2016 ble sykefraværet
8,35 %. En reduksjon fra 8,90 i 2015.

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.
Noen enheter har høyt fravær og iverksetter tiltak.
Endel av korttidsfraværet kan tilskrives "sesongsykdommer".
Fraværsstatistikk

Legemeldt fravær (kilde NAV)

Medarbeiderundersøkelse
Horten kommune har i 2017 gått over til å bruke 10- faktor Medarbeiderundersøkelse. Dette er en
undersøkelse som er laget av Kommuneforlaget i samarbeid med KS og forskere på BI. Det er en
undersøkelse som svært mange kommuner bruker, og der vi kan sammenligne resultater. De er ti faktorer
som måles ut fra 39 påstander som besvares elektronisk.
Faktorene er:
1

Oppgavemotivasjon (indre motivasjon)

2

Mestringstro

3

Opplevd selvstendighet

4

Bruk av kompetanse

5

Mestringsorientert ledelse

6

Rolleklarhet

7

Relevant kompetanseutvikling

8

Fleksibilitetsvilje

9

Mestringsklima

10

Nytteorientert motivasjon

Alle ansatte med en fast stillingsbrøk inviteres til å delta. Undersøkelsen skal følges opp med
Utviklingsmøte 10-faktor i alle enheter.

Våren 2017 var det 1514 som svarte på undersøkelsen (71% deltagelse).
Resultat totalt for Horten kommune:

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. Malen for samtalene er revidert vår 2017.

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.

HMS- og kvalitetsutvalg
Vi har en god rutine på å gjennomgå sykefravær, virksomhetsplaner, oppklæringsplaner og HMS-planer i
HMS- og kvalitetsutvalg.
De fleste enheter rapporterer om at HMS- og kvalitetsutvalg gjennomføres etter planen.

10.Internkontroll
§ 23.2 i Kommuneloven i forhold til styring, kontroll og kvalitetssikring:
”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet,
og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med
lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll”. Det er i tillegg
en rekke bestemmelser i kommuneloven og særlover som kan knyttes opp mot internkontroll. Loven stiller
krav om at administrasjonssjefen skal ha betryggende kontroll. Dette sikres gjennom «internkontroll».
Internkontroll er en prosess, utført av kommunens ledelse og ansatte, som er utformet for å gi rimelig
sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder:


Målrettet og effektiv drift



Pålitelig rapportering



Overholdelse av lover og regler



Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak

Status 1. tertial pr kommunalområde - oversikt:

Kommunalområde

Faktor
Økonomi
Administrasjon
Personal
Internkontroll
Økonomi
Helse og velferd
Personal
Internkontroll
Økonomi
Oppvekst
Personal
Internkontroll
Økonomi
Kultur og
Personal
samfunnsutvikling
Internkontroll
Økonomi
Teknisk
Personal
Internkontroll
Økonomi
Horten havnevesen Personal
Internkontroll
Finans
Økonomi

Januar
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1

Februar
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1

Se for øvrig kommunalsjefenes egne kommentarer for internkontroll

Mars
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

April
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10.1. Oppbyggingen av ledelses – og styringssystemet
Plan og styringssystemet skal tilrettelegge for god ledelse, styring og prioritering i alle ledd:

10.2. Kvalitetsforbedring
Visjon: Horten. Mulighetene er akkurat her

Visjonen er et samlende og retningsgivende uttrykk for ambisjoner og mål for Horten kommune som
organisasjon og lokalsamfunn. Organisasjonskulturen i Horten kommune bygger på etiske kjerneverdier og
gjelder for folkevalgte og ansatte i Horten kommune. Gjennom en bærekraftig forvaltning tar vi hensyn til
mennesker; både nåværende og fremtidige ansatte og innbyggere, miljøet og de gitte økonomiske rammer.
Ledere og folkevalgte skal gå foran og motivere ansatte til å ta gode og etisk bevisste valg. Horten kommune
bygger på verdier som vi i fellesskap har bestemt er viktig for organisasjonen. Vi skal være åpne, ærlige,
lojale og opptre forsvarlig.
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.
Prosesser denne perioden:
Etiske retningslinjer/verdier og utarbeiding av rapport med tilhørende antikorrupsjonsplan


Varslingssystemet



Miljøstyring - «Det grønne skiftet»



Nye rutiner utarbeidet etter innføringen av nytt digitalt HR system



Bruk av E-læringsverktøy og opplæring (KS læring)



Strategiplan IKT



Fysisk sikkerhet i kommunale bygg



Evalueringer, prosjektarbeid og innovasjon (påbegynt arbeid)



Brukermedvirkning/innbyggerdeltakelse



Eierskapsmelding



Matsikkerhet

10.3. Kommunikasjon og samhandling
Kommunens kommunikasjonsstrategi er utarbeidet for å skape en økt bevissthet på hvordan du som ansatt
i Horten kommune skal kommunisere og sørge for målrettet arbeid. Hovedpunktene i strategien:

God kommunikasjon og samhandling er viktig for kvalitet på tjenestene og måloppnåelse. Kommunen har
derfor besluttet en felles møtestruktur som vektlegger ansattes medvirkning og refleksjon over egen praksis
i det daglige arbeidet.

Bevissthet på egen aktivitet på sosiale medier vektlegges og det er utarbeidet retningslinjer for dette. Det
er en løpende oppdatering av Horten kommunes hjemmeside og målet før sommeren er å oppdatere
bildekarusellen på forsiden med fokusområder som gjenspeiler de fire fokusområdene i kommuneplanen.
Det jobbes også med en bedre varslingstjeneste og mer informativ beredskapsside (trygghet for
innbyggerne).

10.4. Kompetanse
Kommunen har utarbeidet en overordnet opplæringsplan som rulleres og er førende for all
opplæringsvirksomhet. Hvert kommunalområde skal vektlegge kunnskapsbasert praksis og systematisk
oppfølging mht opplæring av medarbeidere. Nyansatteprogrammet er viktig for at nye ledere og
medarbeidere får en god start som ansatt i Horten kommune.
Kommunens kompetanseplan er revidert og KS- læring (e-laringsplattform) er tatt i bruk og
nyansattprogram utvikles og prosessen avsluttes i neste periode.

10.5. Rutineportalen - oversikt over hovedkapitlene
Alle medarbeidere i Horten kommune skal være kjent med kommunens systemer og tilgjengelig
dokumentasjon i rutineportalen.


Internkontrollsystemet i Horten kommune er digitalisert og synliggjort på kommunens intranettside.



Systemet består av 3 moduler som inkluderer:



Rutineportalen – styrende dokumenter og rutiner



Avvikssystemet (KF-avvik)



Rapporteringsmodul (regnearkbasert, digital utgave er under utvikling)

10.6. Organisering, ansvar og roller
God ledelse og styring på alle nivåer er avgjørende for kommunens måloppnåelse og kvalitet på tjenestene.
Detaljerte beskrivelser og rutiner ligger i ulike kapitler i rutineportalen. Lederansvaret for HMS, kvalitet og
sikkerhet i tjenestene er forankret og etterspurt gjennom ledelsens rapporteringsordning og
styringsdialogen.

10.7. Oversikt over viktige områder med krav om internkontroll

10.8. Risikovurderinger
ROS- analyser brukes som verktøy for systematisk gjennomgang av risikoområder (HMS, kvalitet, økonomi,
personvern, miljø mv.). Risikovurdering er en gjentakende prosess for å identifisere og vurdere kommunens
risikoer. I følge Horten kommunes årshjul og føringer skal alle ledere i kommunalområdene og enheter 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.

Status 1. tertial pr kommunalområde:
Kommunalsjefene melder at de er i rute mht gjennomføring av ROS ihht kommunens årshjul.
Rullering av overordnet ROS for internkontroll er i prosess.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Beredskapssjef bruker fortsatt mye tid på å delta i møter – både i ledergrupper og ute i enkelte enheter.
Temaene har vært grunnleggende CIM-opplæring, struktur og vedlikehold av planverk.
Aktiviteter denne perioden:

•

Informasjon og opplæring om beredskap og CIM til enhetsledere og andre

•

Flere øvelser, og informasjon om beredskap i kommunalområde oppvekst

•

Fast avtale med loggførere – 1 gang per mnd (vi trenger en erstatter!)

•

Nødnett pilot – forsinket, men apparatene er nå i hus (lager «mini-kurs»)

•

Er i gang med overordnet ROS – første work-shop ble avholdt 19. mai

•

Kompetanseheving på Beredskap og ROS prioriteres

10.9. Avviksoversikt 1. tertial 2017
Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering – KF avvik (rapport tatt ut 02.06.2017)
Tekst
Antall meldte avvik jan-april

Antall
978

Avvik ved tilsyn jan-april

1

Antall åpne avvik pr 30.april

20

Type avvik

Antall

HMS

338

Informasjonssikkerhet

48

Tjenester/kvalitet/saksbehandling

592

Alvorlighetsgrad

Antall

Lite alvorlig

234

Alvorlig

555

Meget alvorlig

189

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 et avvikssystem for å fange opp
hendelser slik at vi har evne til forbedring og læring. Kommunen har også system for varsling og klager.

Avvik og uønskede hendelser som oppstår skal avdekkes. Dette gjøres ved at vi har rutiner som retter opp
og forebygger på en systematisk måte. Plikten til å evaluere innebærer å følge med på om alt går som
planlagt. Å gjennomgå avvik er viktig, slik at liknende forhold forebygges.

10.10. Rapportering MRS (mål og resultatstyring)
Kommunalsjefene melder etter gjennomført styringssdialog og rapportering at de er i rute ihht
målsettingene i kommunens økonomi- og handlingsplan.
Horten kommunes 4 fokusområder og hovedmål:
Kommuneplanen 2015-2027 uttrykker og sammenfatter kommunens langsiktige mål i et 12- års perspektiv.
Planen beskriver kommunestyrets prioriteringer for Horten kommune, og gjelder alle ansatte i kommunen.
Det er i planen vedtatt følgende fire fokusområder og hovedmål for den langsiktige utviklingen av Horten
kommune.
1. Attraktivitet
Hovedmål


Horten kommune er et godt sted å besøke, etablere seg, bo og leve



Horten kommune er det mest spennende og innovative stedet å arbeide og drive
næringsvirksomhet i Oslofjord-regionen



Både innbyggerne, næringsliv og tilreisende velger å bruke Horten kommune som naturlig sted for
handel og opplevelser



Kommunen har et variert og rikt kultur-, idretts- og foreningsliv med gode kulturopplevelser og
møteplasser



Innbyggerne er stolte av kommunen sin



Samspills- og vekstkultur er en integrert del av kommunens arbeidsform



2. God oppvekst
Hovedmål


Barn og unge i Horten forberedes til et godt sosialt liv, videre utdanning og yrkeskarriere



Vi har et helsefremmende oppvekstmiljø i Horten



Vi har trygge og engasjerende nærmiljøer



Barnefattigdom er vesentlig redusert



3. Trygghet for innbyggerne
Hovedmål


Lokalsamfunnet er i stand til å møte morgendagens behov



Tjenester tilbys i nødvendig omfang og kvalitet i alle livsfaser og befolkningsgrupper



I kommunen er det gode og aktive nærmiljøer

4. Natur og miljø
Hovedmål


Ta vare på og videreutvikle natur og friluftsområder



Kulturmiljøer styrker identiteten til Horten



Lokalsamfunnet tar et globalt klimaansvar

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

Tilsyn
Riksrevisjonen ved regional
kontrollenhet Skatt Sør

Område

Kommentarer

Horten kemnerkontor,
skatteregnskapet og

Årlig revisjon

innkrevingsarbeidet
Overordnet analyse Horten

Plan med prioriteringer vedtatt i

kommune 2016-2019 (ROS)

kommunestyret

Kommunal virksomhet som er
Kontrollutvalget
Vestfold Kommunerevisjon
(forvaltningsrevisjon)

organisert i selvstendige

Kontrollutvalget fører tilsyn ved

rettssubjekt (eks IKS,

hjelp av selskapskontroll (egen

aksjeselskap)

plan)

Forvaltningsprosjektet
Internkontroll Lønn

Sluttrapport

Forvaltningsprosjekt

Status presentert

Barn og familie
Revidering av årsregnskapet
Verifikasjoner, interimsrevisjon
Vestfold Kommunerevisjon
(Regnskapsrevisjon)

og enhetskontroller

Gjennomføres hvert år
Årlig oppfølging

Etter henstilling fra
miljødirektoratet:

Gjennomført inspeksjon

Falkensten renseanlegg. Tema:

I prosess med lukking av funn

Planer, løpende drift, ROS
NAV sosial
Fylkesmannen i Vestfold

Behandling av søknader om

Avsluttet

økonomisk stønad
Fylkesmannen i Vestfold

Kommunen som

Tilsyn

tilsynsmyndighet -Barnehager

I prosess

Fylkesmannen i Vestfold

Rettsikkerhet ved bruk av tvang

Årlig stedlig tilsyn Helse- og

og makt

velferd

Undersøkelse om kommunen
tilrettelegger for og følger opp at
Helse-og omsorgstjenesten og
Fylkesmannen i Vestfold

sosialtjenesten yter individuelt

FM tilsynsplan - 2017

tilpassede, forsvarlige og
samordnede tjenester –
Rusmiddellidelse og psykiatri
Fylkesmannen i Vestfold

Rettsikkerhet ved bruk av tvang

Stedlig tilsyn Helse- og velferd

og makt

iht plan

Horten fengsel
Arbeidstilsynet

Helse-miljø og sikkerhet for

Meldt tilsyn august 2017

ansatte
Horten sentralkjøkken
Mattilsynet

I prosess

Vannkvalitet
drikkevannsbasseng/høydebasseng
som fokus-område

Avsluttet

Kystverket

Havna – ISPS

Avsluttet

Vestfold sivilforsvarsdistrikt

Tilsyn av tilfluktsrom

Avsluttet
Miljørettet helsevern Re iht plan
2016

Horten kommune
Miljørettet Helsevern
Kommuneoverlegen

Forebygge spredning eller økning
av faktorer som kan påvirke
helsen vår i negativ retning (inkl
smittevern)

Løpende håndteringer av
henvendelser
v/kommuneoverlegen og
Miljørettet Helsevern Re
Kommuneoverlegen påser også
at avvik og pålegg følges opp av
berørte områder.
Månedlig rapport med

Horten kommune
v/administrasjonssjef

Styringsdialog med alle
Kommunalsjefene, som
orienterer om status og tiltak

oppfølging på områdene:
Økonomi, Personal og IK og
kvalitet i tjenestene
Utvidet dialog pr
kommunalområde med

kommunalsjef før
tertialrapporteringen.
Fortløpende ifølge plan
Avvik følges opp av berørte
Vestfold interkommunale

Brannforebygging i Horten

brannvesen

kommune

områder
Tekniske avvik:
Kommunalområde Teknisk
Organisatoriske avvik
Kommunalområdene

Innkjøpsansvarlig

Kontrollaktiviteter - Innkjøp

Planlagt og fortløpende

Arkivleder

Restansekontroll

Planlagt og fortløpende

Skagerak nett AS

Forebygge brann og svikt i

Funn følges opp og tiltak

Det lokale EL – tilsynet

Horten kommune

prioriteres ut fra risiko

Horten kommune som






Funn følges opp

bevilgningsmyndighet:
Securitas
Horten kommune
Miljø
Horten kommune
Informasjonssikkerhet

Bevilgningskontroll
Skjenkekontroll
Salgskontroll
Stengt bevilgingssted

Klimaregnskap, ENØK tiltak,
Innkjøp, Miljøfyrtårn, Utslipp fra
transport
Systematiske kontroller

Horten kommune

Systematiske kontroller i

Vedlikehold og bygg- IK

verktøyet PSIAM

Horten kommune

I prosess
Integrere Klima og miljø i
kommunens planer
Ivareta kravene i
personopplysningsloven
Rutiner for pålagte kontroller

Revisjon

Fremmes politisk 2017

Horten kommune

Intern revisjon gjennomført HMS

Ivareta kravene i

Helse miljø og sikkerhet for

– system

Arbeidsmiljølovens

Eierskapsmelding

ansatte
Oppvekst
Barnehager
Oppvekst

bestemmelser
Tilsyn kommunale og ikkekommunale barnehager
Fosterhjemsordningen -2 tilsyn

Barnevern

I prosess iht. plan med utvalgte
prioriteringsområder
Besøksrutiner og iht. rutiner
Tilsynsfører

Horten kommune

Prosessgjennomganger for

Lean aktiviteter

effektivitet, kvalitet og HMS

Forbedring og læring nær drift

Teknisk

Intern revisjon gjennomføres

IK-mat

m/tiltak

Helse og velferd
Legemiddelhåndtering
Eco-Online – farlige stoffer

I prosess

Farmasøytisk tilsyn

Følges opp iht plan

System for håndtering

Fortløpende oppfølging

10.12. Avslutning
I følge rapporteringene fra kommunalområdene og administrasjonssjefens styringsdialog er
kommunalområdene i rute pr. 1.kvartal (mål og årshjul). Evalueringer vil være et prioriteringsområde i
neste periode, dette for å sikre ajourhold av systemer og at praksis som ikke er i samsvar med lover og
regler blir endret. Nytt utfordringsbilde mht Informasjonssikkerhet (personvern) gjør at kommunen har
vedtatt å gjennomgå overordnet ROS for informasjonssikkerhet.

