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Oppsummering av hovedpunkter 
Med tanke på planlegging for framtiden har Horten kommune fått utarbeidet ståstedsanalyser fra 
Agenda Kaupang og Telemarksforskning. I rapportene pekes det blant annet på følgende  
utviklingstrekk / utfordringer: 
 
- Horten drifter tjenestene rimelig. Dette er nødvendig da kommunen har lave inntekter 
- Gjeldsnivået er noe høyt 
- Det blir utfordrende å møte økt investeringsbehov samtidig som vi må tenke på framtidens 

tjenestebehov  
- Organisasjonen har et utviklingsperspektiv 
- Pleie og omsorgstjenestene i Horten drives rimeligere enn gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 

13. 
- Behovet for årsverk innen pleie og omsorg vil øke, spesielt fra 2025-2040 
- Andelen eldre i befolkningen øker 
- Forsørgerbyrden vil øke betydelig i årene framover. Det vil bli færre personer i yrkesaktiv alder 

per pensjonist 
- Grunnskolen drives dyrere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13. Årsaken til dette er at det er 

færre elever per lærer i Horten. Utgiftene har økt de siste tre årene.   
- Behovet for årsverk innen barnehage og grunnskole vil endres lite fram til 2025 og 2040 
- Utgifter til administrasjon per innbygger ligger noe høyere enn kostragruppe 13. Framtidsbildet 

innebærer økt digitalisering  
- Horten kommune bruker mindre penger på kultur og idrett enn kostragruppe 13. 

Tjenesteområdet drives effektivt og har stor betydning i forhold til attraktivitet og bolyst. 
- Utgifter til plan var i 2018 høyere enn kostragruppe 13. Det er verdt å merke at de årlige 

variasjoner kan være store, alt ettersom hvilke planer det jobbes med.  
- Parkering og havn gir inntekter til kommunen. 
- Kommunale bygg («formålsbygg») i Horten utgjør 3,85 kvadratmeter per innbygger. Det brukes 

betydelig mindre penger på vedlikehold per kvadratmeter enn kostragruppe 13. 
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FNs bærekraftsmål 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 2019) ligger det en klar forventing om at kommunen skal legge FNs 
bærekraftsmål til grunn for planarbeidet. Bærekraftsmålene er vist i figuren nedenfor. 

 

Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftig 
utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige 
generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i 
bærekraftig utvikling; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 
 
Kommunestyret har i sak 161/19 fattet følgende vedtak:  
 
«Horten er en kommune som tar på alvor at vi har en klima- og naturkrise og som ønsker å gjøre noe 
med det». 
 
Parisavtalen 
Parisavtalen fra 2015 er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense 
klimaendringene. Landene er enige om at temperaturen på kloden ikke må stige mer enn 2 grader 
før århundret er over. I tillegg skal de gjøre alt de kan for at den ikke skal stige mer enn 1,5 grader. 
Kommunestyret i Horten har i sak 153/19 vedtatt at 1,5 graders målet skal legges til grunn for 
planstrategien og rullering av kommunale planer.  
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Befolkningsutvikling og sammensetning 
Pr annet kvartal 2019 var det 27 334 innbyggere i Horten kommune. Siden kommunesammen-
slåingen i 1988 har folketallet økt med 5 106 innbyggere. Det har vært vekst hvert eneste år, men 
veksten har variert mellom 0,04 % og 1,49 %.  I gjennomsnitt har det vært en vekst på 0,67 % i hele 
perioden. Figuren under viser befolkningsutviklingen fra 2000 til 2019.  

 

Veksten har variert mye og blitt vesentlig redusert de siste to til tre årene. Tabellen under viser 
veksten i de siste 5, 10 15 og 20 år 

 Årlig vekst  % 
Snitt alle år fra 1988 170 0,67 

   
Snitt siste 5 år 117 0,43 
Snitt siste 10 år 186 0,71 
Snitt siste 15 år 202 0,64 
Snitt siste 20 år 188 0,74 

 

Telemarksforskning har sett på den kvartalsvise veksten fra år 2000 sammenlignet med veksten i 
Vestfold og Norge. Befolkningstallene i år 2000 er satt som 100 for de tre grafene. Da kommer det 
fram at Horten i perioden fra 2012 til 2019 har hatt en lavere vekst enn snittet for Norge og Vestfold. 
De to siste kvartalene har de vært nedgang i Horten kommune. Figuren til Telemarksforsning er vist 
under. 
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Framtidig befolkningsutvikling 
Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider en framskriving av folkemengden for hver kommune. Denne 
utarbeides i ni alternativer med ulike forutsetninger for vekst, aldring og innvandring. Tabellen under 
viser en framskrivning for Horten kommune basert på hovedalternativet til SSB (MMMM).   

 

2020 2025 2030 2035 2040 
27 640 28 508 29 374 30 168 30 819 

 

 

Fram til 2040 viser framskrivningen en gjennomsnittlig vekst på 165 innbyggere pr år. Det tilsvarer en 
gjennomsnittlig befolkningsvekst på 0,6 % pr år. I løpet av de to siste årene har befolkningsveksten 
blitt vesentlig redusert. I Horten ligger vi nå på grensen av null vekst. Dette skyldes i stor grad 
redusert innvandring bl.a. fra Øst-Europa og Sverige. Dette gir grunn for å vurdere målene for 
befolkningsvekst på nytt.  

Ved behandlingen av kommuneplanen 9.april 2019 var det lagt til grunn en vekst på 250 innbyggere 
pr år. Med utgangspunkt i utviklingen siste år og de nye prognosene fra SSB, synes dette noe høyt. 
Også SSBs framskrivning fra 2018 synes å være for høy.  
 
Alderssammensetning 
Figuren under viser aldersfordelingen blant innbyggerne i Horten kommune. Det er en relativt stor 
gruppe mellom 50 og 70 år. På litt sikt vil det føre til en vesentlig økning antall eldre i kommunen. 
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I figuren under er det vist en forventet utvikling i antall eldre mellom 80 og 89 år og 90+. Dette er 
basert på framskrivningen til SSB. Det viser at kommunen får utfordringer med stor økning av antall 
eldre fra midten av 2020-tallet.   

   

 

Ser man bare på gruppen over 90 år vil den store veksten komme utover 2030-tallet. 
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Innvandring 

Horten kommune har rundt 16 prosent innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det er 
flest innvandrere fra Polen, Somalia, Litauen og Sverige. 

2018 Personer Andel av befolkningen (prosent) 
Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre 4333 15,86 
Innvandrere 3586 13,13 
Norskfødte med 
innvandrerforeldre 747 2,73 
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Levekår og folkehelse  
Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan denne fordeler seg i befolkningen. God 
folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling, samtidig som god folkehelse er av avgjørende 
betydning for et samfunns sosiale og økonomiske bærekraft. En av de største utfordringene 
internasjonalt og nasjonalt er sosial ulikhet i helse, helsefaktorer og levekår, og ulikheten ser ut til å 
øke.  
 
Bo og leveforhold 
De aller fleste innbyggerne i Horten kommune lever gode, trygge liv, trives i lokalmiljøet og har god 
helse.  Samtidig har befolkningsgrupper med lav utdannelse og lav inntekt større helseutfordringer 
enn befolkningsgrupper med høy utdanning og høy inntekt, og årsakene er sammensatte. Horten 
kommune har større utfordringer relatert til arbeidsløshet, vedvarende lavinntekt og lav utdannelse 
enn landsgjennomsnittet. Grupper som står utenfor skole og arbeidsliv er en utsatt gruppe 
økonomisk, helsemessig og sosialt. En noe høyere andel enn landet for øvrig bor i leid 
bolig. Leietakere har i all hovedsak dårligere boforhold enn eiere. Horten kommune har hatt en 
nedgang i barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, i motsetning til de 
fleste Vestfoldkommunene som har hatt en økning. Selv om utviklingen har vært positiv har vi 
fortsatt den nest høyeste andelen barn i lavinntektsfamilier i fylket. Blant innvandrerbarn 
med ikkevestlig bakgrunn tilhører 43% av barna familier med lavinntekt. Å vokse opp med lav inntekt 
kan gjøre det vanskeligere å bli integrert i Norge, fordi mange aktiviteter koster penger. Det er av 
stor betydning for folkehelsen med en fortsatt nedgang i andel barn som vokser opp i vedvarende 
lavinntekt, sammen men tiltak som sikrer samfunnsdeltagelse for denne 
gruppen. Blant hortenbarn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt bor 62,2 % i leid 
bolig. Utfordringene som beskrevet regnes som viktige bakenforliggende årsaker til sosiale forskjeller 
i helse. De sosiale helseforskjellene gjelder for nesten alle sykdommer, skader og plager. Vi ser 
forskjellene i alle aldersgrupper, og hos menn og kvinner. Det krever helhetlig, langsiktig og 
tverrsektoriell innsats for å jevne ut forskjeller og for å forhindre at levekårsutfordringer går i arv.  
 
Befolkningen er sammensatt av forskjellige nasjonaliteter og personer med forskjellig funksjonsnivå, 
og integrering og tilhørighet bør være viktige satsingsområder. Lavere andel yrkesaktive personer i 
fremtiden setter velferdsstaten under press.    
 
Skole og utdanning 
Horten kommune skårer lavere enn landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing og regning både 
på 5. og 9. trinn. Samtidig bidrar skolene i Horten til høyere karakterer i ungdomsskolen enn man 
kunne forvente ut fra forhold som sosial bakgrunn og ferdigheter tidligere i livet (UDIR). De aller 
fleste unge trives på skolen, men en høyere andel enn landet for øvrig opplever å bli mobbet.   
En noe høyere andel enn landet for øvrig fullfører ikke videregående opplæring innen 5 år etter 
avsluttet ungdomsskole. Frafall i videregående henger sammen med foreldrenes utdanningsnivå.   
   
Sosialt miljø 
Sosialt nettverk og tilhørighet er sammen med god omsorg tidlig i livet, vesentlige faktorer for et 
godt og sunt liv. Politikere, frivillige, nærmiljø, familier, kommunens tjenesteytere og næringsliv er 
viktige premissleverandører for en kultur preget av åpenhet, fellesskap og identitet. Å legge til rette 
for deltagelse uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn er av betydning for å begrense sosial 
ulikhet i helse.  
  
Helserelatert adferd 
Fysisk aktivitet har mye å si for en god folkehelse, og kommunen jobber aktivt på flere fronter for å 
stimulere til dette. Mulighetene for fysisk aktivitet er store i kommunen. Horten kommune har de 
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siste årene hatt en positiv utvikling hvor flere er fysisk aktive og med en nedgang i andel 
overvektige.   
  
Statistikk tyder på at man klarer å forebygge flere skader og ulykker nå enn tidligere. Fallulykker med 
hoftebrudd blant eldre er likevel fortsatt årsak til mye redusert helse.    
Rusmiddelbruken har de siste årene sunket blant ungdom. Vi vil i årene som kommer sannsynligvis 
oppleve en vesentlig reduksjon i røykerelaterte helseplager. Alkoholforbruket øker bekymringsfullt 
blant den voksne delen av befolkningen, og medfører så vel fysiske som psykiske helseplager hos en 
ikke ubetydelig andel av befolkningen.   
 
Helsetilstand 
Helsetilstanden i kommunen er generelt god. Levealderen er litt kortere enn landsgjennomsnittet, 
men økende. Forskjellen i forventet levealder mellom de med lav utdanning og de med høy 
utdanning er noe høyere enn landet for øvrig, hvilket indikerer at sosiale forskjeller i helse er en 
utfordring i Horten.   En høyere andel enn landet for øvrig oppgir å ha psykiske plager og en noe 
høyere andel en landet for øvrig oppsøker helsetjenesten på grunn av psykiske plager og lidelser. 
Fortsatt er det mer å hente på forebygging av sykdommer. Utvikling av smittestoffer som er 
motstandsdyktige mot antibiotika er en utfordring verden står overfor, og som vil berøre 
kommunens innbyggere i fremtiden dersom man ikke finner nye tiltak. Et godt fungerende 
helsetilbud er viktig for å mestre sykdom når den oppstår. Fokus på livsmestring er viktig, særlig ved 
sykdom og redusert helse.   
  
Fordeling av helse og livskvalitet 
I følge WHO er en rettferdig fordeling av helse og livskvalitet avgjørende for å oppnå inkluderende 
samfunn og har vi nå et tydelig bilde av de viktigste årsakene til sosiale helseforskjeller. De fremhever 
fem vilkår som essensielle for god helse og livskvalitet: lik tilgang til gode helsetjenester, sikker 
inntekt og tilgang til gode velferdstjenester, gode levekår, mulighet for utdanning og 
samfunnsdeltakelse, samt jobb og gode arbeidsvilkår. 

Næringsliv og sysselsetting  
Arbeidsledighet 
Arbeidsledigheten i Horten kommune i 2019 (3,8%) er vesentlig høyere enn i de øvrige kommunene i 
Vestfold (2,9%) og landsgjennomsnittet (2,4%). Dette har vært situasjonen siden finanskrisen i 2008. 
Arbeidsledigheten lå også før det på et høyere nivå, men forskjellen var da ikke like stor. 
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NAV Horten, desember 2019 

 

Nav Horten, desember 2019 
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Lav sysselsettingsandel 
Sysselsettingsandelen, det vil si andelen av befolkningen 15-74 år som er i arbeid, er vesentlig lavere i 
Horten enn i landet for øvrig. Forskjellen har i hele perioden fra 2004 til 2018 ligget rimelig stabilt 
rundt 5-7 prosentpoeng. 

 

Svak vekst for private arbeidsplasser 
Veksten i arbeidsplasser i perioden 2008-2018 har stort sett vært innenfor det offentlige. 
Sammenlignet med år 2000, har veksten frem til nå vært 5% innenfor det private og 26% innenfor 
det offentlige. 
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Kompetansetung bransjestruktur 
Industribedrifter innenfor elektronikk, teknologi og maritim virksomhet står for en høy andel av de 
private arbeidsplassene og andelen er nesten 5 ganger så høy som landsgjennomsnittet. Dette byr 
både på muligheter og utfordringer: 

• Muligheter:  
o Mange av disse bedriftene har høy kompetanse innenfor fremtidsrettede områder som 

sensorteknikk, autonomi og nano-mikro teknologi 
o At vi har et stort og viktig universitet i kommunen som satser sterkt på disse områdene, 

og en forskningspark med avanserte teknologlaboratorier og en teknologiinkubator for 
gründere, styrker disse mulighetene ytterligere.  

• Utfordringer: 
o De fleste av disse bedriftene har en høy eksportandel (90-95%) og er svært avhengig av 

internasjonale konjunkturer og konkurransekraften til norske bedrifter. Høyt norsk 
kostnads- og lønnsnivå fører til et sterkt press på lønnsomheten, noe som igjen fører til 
kostnadsreduserende tiltak som effektivisering, automatisering og digitalisering av 
tjenester og produkter.  

o Bedriftene ansetter først og fremst personer med høy kompetanse innenfor ingeniørfag, 
IKT og merkantile fag. Mye av produksjonen skjer i utlandet og i den grad det skjer her, er 
kravene til kompetanse høye. Konkurransen om disse arbeidstagerne er sterk og 
bedriftene er da ikke bare avhengig av å ha attraktive jobber, men det er også viktig at 
Horten kommune oppfattes som et attraktivt sted å bo for arbeidssøker og dennes 
familie. 

 
Færre arbeidsplasser for ufaglært arbeidskraft 
Arbeidsplasser for ufaglært arbeidskraft er på vikende front og det blir stadig et tydeligere skille 
mellom personer som har store muligheter i arbeidsmarkedet og de som ikke har den kompetansen 
som trengs og som dermed faller utenfor. Handelen er et eksempel på en bransje som tradisjonelt 
har vært et viktig arbeidssted for ufaglærte og unge mennesker på vei inn i arbeidslivet. Økende grad 
av digitalisering, netthandel og nye handlevaner skaper store utfordringer for disse arbeidsplassene. 
 
Det grønne skiftet gir både utfordringer og muligheter 
Det grønne skiftet med overgang fra fossilt brensel til alternative energikilder som vind og sol, vil i 
tiden fremover skape store utfordringer for etablerte bedrifter og næringer. Fokuset på et 
bærekraftig samfunn vil også sette etablerte vaner og forbruksmønstre på prøve. Resultatet vil bli at 
flere arbeidsplasser forsvinner, mens nye vil bli skapt. Utfordringen for Horten kommune er å sørge 
for at vi får ta del i denne utviklingen. 

Sterk konkurranse om arbeidsplasser og skattebetalere 
Konkurransen mellom kommunene i Vestfold og på Østlandet om innbyggere, bedrifter og gründere 
er økende og mange kommuner tilsetter flere ansatte innenfor arbeidet med næringsutvikling og 
gründerveiledning. I tillegg satses det i samarbeid med næringslivet på omdømmeprosjekter som skal 
øke både nærings- og bostedsattraktiviteten.  
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Klima og miljø  
Klimaendringene er observerbare innenfor Horten kommune. Tidene for trekk endrer seg, og flere 
varmekjære arter blir et mer og mer vanlig syn. De store utslippskildene i hortensamfunnet per 2017 
er veitrafikken og ferjetrafikken. Til tross for at en omlegging fra fossile energikilder stadig krever mer 
bruk av elektrisk energi, har ikke energibruken vist noen spesiell trend de senere årene, men har 
variert noe. Klimagsssutslippene fra landbruket har gått ned de senere årene. Opptaket av karbon i 
skog og utmark innenfor Horten kommune har vist en økende trend de senere årene, noe som 
skyldes god skjøtsel.  

 

 

Siden 2000-tallet har nitrogentilførslene til Borrevannet blitt redusert. Det er observert et skifte i det 
biologiske mangfoldet i planktonsamfunnet. Oppblomstringer av blågrønnealger har også medført 
produksjon av algetoksiner. Overvåking av vannkvaliteten og informasjon om denne er derfor viktig.  
Det blir stadig et økende fokus på fremmede arter. Fylkesmannen har arrangert årlige dugnader for å 
bekjempe stillehavsøsters. I Horten kommune er fortsatt bare mindre forekomster av 
stillehavsøsters, men vi må være på vakt videre og jobbe mot at større populasjoner etablerer seg, 
spesielt ved badestrendene. Fremmede plantearter er stort sett hagerømlinger. Hageeiere har ansvar 

Sektorfordelte utslipp per år, Horten 
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for å ha kontroll på veksten til egne hageplanter.  Horten havn har sterkt forurensede 
bunnsedimenter som følge av mange år med militær- og verftsaktiviteter. Det pågår et stort 
opprydningsprosjekt som finansieres av Forsvarsbygg, Miljødirektoratet og av Horten kommune.    
 
Miljø- og klimahensyn i kommunal virksomhet   
De store utslippskildene til klimagasser er knyttet til forbruk av elektrisitet, fjernvarme, naturgass og 
utslipp fra egne kjøretøy. I 2018 var klimagassutslippene fra kommunal virksomhet redusert med 33 
prosent, sammenlignet med tall fra 2012. Det er forventet en ytterligere reduksjon fra og med 2019, 
da mange av kommunens biler ble erstattet med biogassdrevne biler i løpet av de siste månedene av 
2018. Energibruken i kommunal virksomhet har hatt en betydelig nedgang som følge av 
energiøkonomiserende tiltak.   

- Horten kommune har et noe høyere antall innbyggere per personbil enn gjennomsnittet for 
kommuner i Vestfold, og er på samme nivå med Tønsberg.  

- Kommunen ligger høyt i andel husholdningsavfall levert til materialgjenvinning.   
- Horten kommune har et godt utbygd sykkelveinett som gjør det mulig å velge sykkel som 

miljøvennlig transportalternativ.   
- Horten satser på økt bruk av fornybare energikilder. Bruken av fjernvarme er dobbelt så høy 

som gjennomsnittet for kommunene i Vestfold. Kommunen har lavt forbruk av fossilt brensel 
sammenlignet med gjennomsnittet for kommunene i Vestfold.   

 

Mobilitet og infrastruktur  
Horten kommune har relativt sentral beliggenhet med god tilgjengelighet, koblet mot E18 og 
hovedvegnettet, togstasjon, fergesamband, lokal- og regionalbusser og sykkelvegnett. Dagens 
jernbanestasjon på Skoppum er betjent med lokalbusser og tilgjengelig via sykkelvegnettet. Det går 
direktebusser fra fergekaia til Torp Lufthavn Sandefjord.   
 
Kollektivtransport, sykkel og gange   
  
Buss   
Fylkeskommunen har ansvar for lokal kollektivtrafikk og skoleskyss.  Som følge av regionreformen 
oppløses VKT AS og kollektivtrafikk organiseres nå som en egen enhet i den nye fylkeskommunen.   
Fylkeskommunen prioriterer ressursene der potensialet for overgang fra bil til kollektiv er størst. På 
stamruten Horten-Tønsberg er det avganger hvert kvarter på dagtid og i rush, samt ekspressbuss 
morgen og ettermiddag.  I tillegg er det flere ekspressbusser som betjener Kopstadkrysset i retning 
nord og sør. Dette er private busselskaper.   
  
For å konkurrere med bilen må bussen ha rask fremføring, faste rutetider og høy frekvens. Tiltak for å 
sikre fremkommelighet, funksjonelle holdeplasser og gode omstigningsmuligheter/knutepunkt er 
viktig for å bygge opp under kollektivtilbudet.   
   
Jernbane  
Byggearbeidene på Intercity-strekningen Nykirke-Barkåker starter i desember 2019. Nytt dobbeltspor 
skal etter planen åpne for trafikk i 2024. Utbyggingen vil legge til rette for kortere reisetid og flere 
avganger per time. Ny stasjon på Skoppum vest får innfartsparkering med inntil 600 plasser, 
sykkelhotell og forbindelser til hoved- og lokalvegnett og gang- og sykkelveier.   
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Ny jernbanestasjon vil ligge om lag 8 kilometer fra Horten sentrum. For omlandet vil stasjonen bli 
tilgjengelig fra hovedvegnettet med RV19 og E18. Busstilbud fra sentrum og tettstedene i Horten til 
ny stasjon er ikke avklart enda. Statens vegvesen har gitt signaler om at manglende sykkelveglenke 
langs RV19 til ny stasjon skal være ferdig utbygd innen åpning.  
  
Ferge  
Bastø Fosen betjener strekningen Horten-Moss, Norges mest trafikkerte fergesamband.    
Innføring av autopassordning for kjøretøy bidrar til bedre trafikkavvikling på strekningen. Bastø 
Fosen har innført gratis overfart for myke trafikanter. Fra fergen er det kort vei til togstasjon i Moss 
med tog mot Oslo, Halden og Gøteborg. Selskapet investerer nå i batteriferge med ladetårn i Horten, 
som forventes satt i drift i 2021.   
 
Sykkel  
Kommunen jobber kontinuerlig med å legge til rette for sykling. Siden gjeldende kommunedelplan 
for sykkeltrafikk (2011) ble vedtatt har kommunen bygget ut flere kilometer med sykkelvegnett, og 
flere strekninger er under planlegging.  Blant annet bevilget Vestfold fylkeskommune nylig 6 millioner 
kroner til sykkelveg på strekningen Nykirke-Falkensten.  
  
Horten kommune er med i Sykkelbyprosjektet med varighet ut 2020. Hensikten er å legge til rette for 
mer sykling.   
  
Infrastruktur  
Kommunen jobber med å identifisere kostnadseffektive løsninger som skal bidra til å nå målet om 
bærekraftig vedlikehold av kommunens eiendeler. Energiøkonomisering, LEAN og innovasjon er 
viktige bidrag i dette arbeidet.  
 
Kommunen har etterslep på vedlikehold av idrettsanlegg og bygningsmasse. Økt strømpris er 
utfordrende fremover. Det skaper utfordringer når areal og energiutgifter øker.  Konsekvensen er at 
kommunen ikke oppnår bærekraftig vedlikehold. Videre blir det ytterligere redusert vedlikehold per 
kvadratmeter.   
 
Kommunale bygg 
Kommunens bygningsmasse er om lag 150.000 m2. Vedtatt handlingsregel for bærekraftig 
vedlikehold er ikke innfridd. Effektivisering av drift vil kunne avbøte dette noe. Redusert areal vil også 
bidra til å nå målet. God planlegging kombinert med valg av gode løsninger og materialer, vil bidra til 
lavere totale levetidskostnader og vil redusere vedlikeholdsbehovet over tid.   
  
Det arbeides med effektivisering i den hensikt å redusere driftskostnader for å kunne øke 
verdibevarende vedlikehold.  Horten kommune ligger lavt i kostnader til drift av bygningsmasse,  
noe som viser effektiv drift.   
   
Vann og avløp 
Flere tilfeller av ekstremvær er utfordrende for kommunens vann- og avløpsnett. Det har imidlertid 
blitt bevilget midler for å kunne møte utfordringene med økende nedbør.  Dette vil påvirke gebyret 
over tid. Hovedplan for vann og avløp er under revidering. Det jobbes med avløpsmodeller og 
innhenting av data.   
  
Målet er at det ikke skal være vanninntrenging i bygg noen steder i kommunen under nedbør, og at 
det ikke skal være hendelser flere ganger på samme sted.   
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I 2018 hadde kommunen ingen tilfeller av forurenset drikkevann. Kommunen jobber målrettet med å 
forbedre rutiner ved arbeid i nettet. Det var heller ingen utslipp av urenset kloakk til sjø i 
kommunens renseanlegg.   
  
Kommunale veger   
Kommunen er ansvarlig for 140 kilometer vei. I 2018 var det ingen ulykker med hull i vegen hvor 
Horten kommune har hatt ansvar. Meldesystemet er forbedret, og kommunen har lagt vekt på rask 
respons ved meldinger om hull i vegen. Kommunen har imidlertid stort etterslep på 
asfaltering. Etterlepet vil øke og det kan bli varige skader på noen veistrekninger.    
 

Arealbruk og arealbehov   
Horten er en liten kommune når det gjelder areal. Kommunen er bare på 70 km2. Av dette er 49 
prosent skog og 30 prosent dyrket mark. I figuren under er det vist en arealfordeling basert på 
markslag fra NIBIO.  15 % er bebygd og 4 % er brukt til samferdselsformål.  

   

Gjennom kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Horten sentrum er ca 73 % av 
kommunen satt av til landbruk, natur og friluftsliv (LNF). I figuren under er det vist en grov fordeling 
på ulike byggeområder. Det er 9 424 da som er satt av til boliger og fritidsboliger, 1 250 da til 
offentlig og privat tjenesteyting og 2 024 til næring og forretninger.  I tillegg kommer blandet formål 
som i hovedsak vil være bolig / næring hvor det er satt av 557 da.  

Dyrka mark
30 %

Skog totalt
49 %

Bebygde områder
15 %

Samferdsel
4 %

Ferskvann
2 %

Arealbruk i Horten kommune  2019
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Boligbebyggelse  
Til sammen er det 13 266 boliger og 384 fritidsboliger i Horten kommune. Det er 6 108 eneboliger 
som utgjør 47 % av boligmassen. Diagrammet under viser fordelingen av ulike boligtyper. Annen 
boligbygging er i stor grad studentboliger som vil være leiligheter.  

 

 
Framtidig boligbehov er styrt av flere faktorer. For det første vil en befolkningsvekst gi behov for nye 
boliger. I beregningene der legger vi til grunn at det vil bo 2,1 personer pr bolig.  

Enebolig
47 %

Tomannsbolig
13 %

Rekkehus, kjedehus, 
andre småhus

13 %

Boligblokk
18 %

Annen 
boligbygning

9 %

Boligtyper i Horten kommune



 
 

19 
 

Endringer i eksisterende boligmasse vil også ha stor betydning for boligbehovet. Det er særlig to ting 
som er viktig. Det første er avgang av boliger. Det skjer bl.a. ved at tomannsboliger gjøres om til 
eneboliger. I tillegg har det i mange år vært en reduksjon i størrelsen på husholdningene. I 1997 
bodde det 2,3 personer pr bolig, mens det i dag er 2,11 personer pr bolig. Denne endringen har økt 
boligbehovet med mellom 50 og 60 boliger pr år. Det er grunn til å tro at denne utviklingen vil 
fortsette ennå en tid.  

I kommuneplanens arealdel er det lagt til grunn et boligbehov på 125 boliger pr år. Figuren viser 
boligbygging fra år 2000 til 2018. Fra år 2000 til 2018 har det i gjennomsnitt blitt bygd 119 boliger pr 
år.   

 

 

Det er også mulig å bruke tidligere erfaringer med boligbygging og eiendomsmegleres vurderinger av 
markedet. DNB utarbeider jevnlig en oversikt salg av boligprosjekter i Horten.   

Nå er det relativt mange boligprosjekter som er under bygging eller planlegging. Pr september 2019 
er det 291 boenheter i boligprosjekter i Horten som er i salg. Det meste av dette er under bygging. Av 
disse 291 boligene er 197 solgt og 94 ikke solgt pr 17.09.2019. I tillegg er 126 boenheter godkjent 
uten at salg eller bygging er påbegynt.  

I tillegg kommer andre prosjekter som er under planlegging, men ikke regulert. Det er til sammen er 
det ca 485 boliger. Utover dette gir kommuneplanens arealdel grunnlag for bygging av ca 900 boliger.  

Til sammen gir kommuneplanens arealdel, planlagte men ennå ikke regulerte prosjekter, godkjente 
men ikke bygde prosjekter, samt prosjekter som er under bygging men ennå ikke solgt, grunnlag for 
bygging av ca 1700 nye boliger. 

DNB antar at årlig behov for nye boliger i Horten er 95 til 120 boliger. Kommuneplanens anslag på 
125 boliger pr år samsvarer relativt godt. De siste befolkningstallene viser en redusert vekst og det 
kan gi grunnlag for å justere ned behovet. Med disse beregningene som utgangspunkt kan behov på 
ca 100 nye boliger pr år være et godt utgangspunkt. Det betyr at boligbehovet for denne 
kommuneplanperioden (12 år) kan dekkes relativt greit.  
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På lengre sikt vil det være behov for en rekke nye boliger. For å kunne bevare Hortensmarka og 
unngå bygging på dyrket mark, vil arealeffektiv utnyttelse av utviklingsområdene i Horten sentrum 
være viktig.  Fortetting på grå flater i byen vil også kunne sikre hagebyen.  

Næringsbebyggelse 
Horten kommune har lite med nye arealer til bedrifter som trenger stor plass. Det kan være 
industribedrifter, plasskrevende handel, bedrifter innenfor logistikk og transport og “dryport” 
løsninger for havnevirksomheten. Kopstad godsterminal kan bli et viktig nytt næringsområde for 
denne type bedrifter dersom en vegløsning kommer på plass. I Regional transportplan for 
Vestfold (2019) heter det at det på sikt forventes at ny godsterminal blir en del av den overordnede 
terminalstrukturen på Østlandet. Horten kommune har, via fylkeskommunen, spilt inn etablering av 
Kopstad godsterminal i forbindelse med Nasjonal transportplan 2022-2023.    

Når det gjelder plass til nye kontorplasser og kompetansetunge bedrifter, vil nye arealer i 
havneområdet og ved Campus Vestfold være viktig å få på plass. Begge områdene inngår i pågående 
reguleringsarbeid. 

Arealer til kommunal virksomhet 
Hjemmetjenesten er for tiden lokalisert på Karljohansvern, i et område som er regulert til 
boligformål. Ny lokalisering er under vurdering.   

Mulighetene for å samlokalisere barneskolene Lillås og Nordskogen skal utredes. 

Det er igangsatt et reguleringsarbeid med tanke på etablering av ny barneskole på den gamle 
grusbanen på Nykirke.   

Kommunalområde Teknisk er lokalisert med driftsavdeling og kontorer på HAC-tomta. Området er 
under regulering med tanke på tilrettelegging for byutvikling. Utvikling av området innebærer at 
etablert kommunal virksomhet må finne ny lokalisering.   

Det er igangsatt et forprosjekt for nytt/oppgradert renseanlegg for Falkensten rensedistrikt. 
 

By- og stedsutvikling  
Siden 1997 har kommunen hatt en langsiktig strategi for arealutvikling i kommunen. Vedtatt 
utbyggingsprinsipp «spredt konsentrasjon» skal legge til rette for at videre utbygging skal skje i eller i 
tilknytning til eksisterende byer og tettsteder. Det betyr at veksten skal komme i Horten, 
Åsgårdstrand, Borre, Skoppum og Nykirke. Sentrale målsetninger for arealdisponeringen er bevaring 
av dyrket mark, samt å unngå bygging i Hortensmarka og nær strandsonen. I kommuneplanens 
arealdel 2019 -2031 er det fastsatt en langsiktig utviklingsgrense («LUG») for Horten, Borre og 
Åsgårdstrand. 

Kommunen har over tid arbeidet med å konsentrere utbygging til grå arealer i sentrale områder med 
nærhet til kollektivtransport. Dette er i tråd med regionale og nasjonale føringer for bærekraftig 
planlegging. Målet er å styrke livet i byene og tettstedene, og ivareta matjord og friluftsområder.   

Kommunen satser på kultur som byutviklingsfaktor i Horten sentrum og i den sentrale delen av 
Åsgårdstrand. Kommunen har utarbeidet bystrategier som viser retning for den videre utvikling, for 
eksempel gjennom etablering av møteplasser med aktivitet og rekreasjon.   

Kommunen har flere viktige kulturmiljøer, både med lokal, regional, nasjonal og 
internasjonal betydning. Borrehaugene, Åsgårdstrand og Karl Johansvern er særlig viktige for å forstå 
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stedets, men også nasjonens utvikling. Den historiske lesbarheten er tydelig, og det satses på å styrke 
og videreutvikle dette i årene som kommer.   

Horten  
Horten by, som består av flere lokalmiljøer, har totalt sett 19 227 innbyggere. Hortens 
sentrumskjerne er kommunens tyngdepunkt når det gjelder tjenesteyting, arbeidsplasser, boliger og 
handel. Hovedvekten av de urbane områdene ligger langs Storgata og Apotekergata. Gjeldende 
kommunedelplan for Horten sentrum (vedtatt 2015) med tilhørende bystrategi legger til rette for å 
bedre forbindelser i sentrum internt og til de omkringliggende områdene til sentrum. Etablering av 
møteplasser, lekeapparater, gatekunst/visuelle uttrykk, grønne rekreasjonsarealer og bedre 
forbindelser i sentrumskjernen mellom byens sentrale punkter er eksempler på tiltak som bidrar til et 
levende sentrum. Kommunen ser allerede positive effekter av de tiltakene som er gjennomført 
fra bystrategien, blant annet i Lystlunden og på Torvet, men det er fremdeles mye som kan gjøres for 
å styrke et attraktivt og levende sentrum med mulighet for både aktivitet og rekreasjon for ulike 
aldersgrupper.   

Det har blitt utarbeidet et byregnskap for de fem største Vestfoldbyene i forbindelse med revidering 
av RPBA. Byregnskapet for Horten sentrum viser 4568 bor innenfor en 10 minutters radius fra 
sentrumskjernens midtpunkt, det er 4603 arbeidsplasser innenfor samme område.   

Det har blitt regulert store utviklingsarealer i umiddelbar nærhet til bysentrum i Indre havn (Horten 
havneby). Det er også en pågående planprosess med områderegulering av havneområdet øst for 
sentrum, for å styrke koblingen mellom sentrum og sjøen.  

Horten by har en stor andel hagebyområder, med eneboliger og tomannsboliger. I kommuneplanens 
arealdel 2019 – 2031 er det etablert en sone («hagebyen») for å opprettholde og styrke 
hagebyens kvaliteter. Det skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle og miljømessige kvaliteter. 
Det skal sikre at fremtidig fortetting er tilpasset omgivelsene og harmonerer med områdets 
karakter.   

Områdereguleringsplan for Karljohansvern (2015) er et redskap for å styre arealbruken, sikre en 
helhetlig utvikling i området, og gi forutsigbarhet med hensyn til framtidig bruk og forvaltning av 
kulturmiljøet i dette området.  

Åsgårdstrand  
Åsgårdstrand har i overkant av 3100 innbyggere. Åsgårdstrand har et kulturhistorisk særpreg, som 
historisk badeby og som kunstnerby. Stedet har tiltrukket seg kunstnere fra 1800- tallet og frem til i 
dag. Edvard Munchs liv og virke her gir byen internasjonal oppmerksomhet.   

For den sentrale delen av Åsgårdstrand er det gjennomført en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) 
som forteller i dybden om stedets rike kulturhistorie, og hvordan dette kan styrkes i stedets videre 
utvikling. Områdereguleringsplanen for Åsgårdstrand (2018) legger føringer for bevaring av 
kulturmiljøet og videre utvikling av stedet. Kommunen har i samarbeid med innbyggerne og 
foreninger også utarbeidet bystrategi Åsgårdstrand (2016) som er retningsgivende for hvordan 
stedet kan videreutvikles.  

Skoppum  
I forbindelse med intercityutbygging av Vestfoldbanen skal det etableres en ny jernbanestasjon på 
Skoppum, som etter planen skal stå ferdig i 2024. Det er igangsatt et arbeid med en 
kommunedelplan for tettstedet. Planen skal ivareta den videre utviklingen av Skoppum med de 
endrede forutsetninger som den nye jernbanestasjonen gir. Skoppum har 2133 innbyggere.  
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Borre og Campus  
Campus Vestfold er størst i Universitetet i Sørøst-Norge med om lag 6000 studenter og 500 ansatte. 
Campus er sammen med nærings- og forskningsmiljø i området, et nav for utvikling og 
innovasjon. Universitetet huser Bakkenteigen kulturhus.   

Horten kommune har igangsatt arbeidet med en områderegulering for Campus Vestfold og Borre. I 
tillegg til å legge til rette for videre utvikling av området med næring og boliger, skal planen regulere 
ny vegløsning fra campus og nordover mot hovedvegnettet og ny jernbanestasjon på Skoppum vest. 
Målet er vedtatt plan i 2021, slik at vegen kan bygges og åpne samtidig med ny jernbane.   
Vegløsningen vil sikre området bedre tilgjengelighet og bygger opp under Campus som et attraktivt 
studie- og arbeidssted. Tettstedet Borre har i overkant av 1550 innbyggere.   
 
Nykirke  
Stedet har rundt 1190 innbyggere. Stedet har en dagligvarebutikk og boligbebyggelsen er 
hovedsakelig plassert rundt Nøklegårdsfeltet og Klokkeråsen, og er i stor grad bestående av 
eneboliger og tomannsboliger. Områderegulering for Sletterødåsen ble vedtatt i 2012, og legger opp 
til ca 150 boenheter.   

 

Kommunal tjenesteyting og forvaltning 
Horten kommune er en av de kommunene i landet med lavest frie inntekter. Horten drives ca 100 
millioner billigere enn kommunene staten har definert vi skal sammenlikne oss med. Av Agenda 
Kaupang sin rapport «Ståstedsanalyse Horten 2018» går det fram at Horten er blant landets 
rimeligste drevne kommuner samtidig som kvaliteten på tjenestene vurderes som god.  
  
De senere år har kommunen bygget opp en høy gjeld gjennom å bedre kommunens infrastruktur. For 
at kommende generasjoner også skal kunne motta gode tjenester fra kommunen bør gjelden over tid 
reduseres, slik at ikke for mye av de disponible midlene til drift går til nedbetaling av langsiktig gjeld.  
  
De kommunale tjenestene er i hovedsak rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen. 
Utviklingen i demografien, altså befolkningens alder og sammensetning, vil således i stor grad påvirke 
framtidige utgifts- og ressursbehov. Dagens analyser viser at innbyggere over 80 år vil øke betydelig i 
slutten av kommende fireårsperiode, mens øvrige innbyggere vil forbli tilnærmet uendret i et 
langsiktig perspektiv.  
 
Med bakgrunn i de demografiske framskrivningene må Horten kommune ta stilling til om planlegging 
av kommunale tjenester skal ta utgangspunkt i hva som er den mest sannsynlige utviklingen i 
folketall og demografi (tilpasningsperspektivet) eller om kommunen selv skal forsøke å påvirke 
utviklingen (påvirkningsperspektivet). Tilpasningsperspektivet innebærer å planlegge for en ganske 
svak befolkningsvekst, lavere antall barn i førskole- og skolealder og en sterk økning i antall 
eldre. Påvirkningsperspektivet vil innebære at kommunen tar en aktiv rolle for å tilrettelegge for at 
man kan få høyere befolkningstall enn det framskrivningene viser for innbyggere under 80 år. En 
sterkere befolkningsvekst vil måtte skapes gjennom økt tilflytning, og økt tilflytting skapes gjennom å 
øke antall arbeidsplasser (næringsattraktivitet) eller å gjøre kommunen mer attraktiv som bosted 
(bostedsattraktivitet).   
 
Endret demografi tilsier at det må jobbes videre med effektivisering av de kommunale tjenestene, 
med fokus på innovasjon og nytenking. For å kunne opprettholde dagens tjenesteproduksjon i 
framtiden må det jobbes videre med effektivisering. 
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Barnehage  
Horten kommune driver barnehagene økonomisk effektivt. For å drifte barnehagene så rimelig som 
Horten kommune for tiden gjør er det viktig at kapasiteten i kommunale barnehager utnyttes fullt ut. 
Demografiprognosene tilsier at behovet for barnehage forventes å ha en nedgang de nærmeste 
årene. I en situasjon med overkapasitet må barnehagene konkurrere om barna, og det er da faktorer 
som beliggenhet, de ansattes kompetanse og barnehagebyggets standard som avgjør attraktiviteten 
for foreldrene. Kommunen kan ikke regulere kapasiteten hos de private leverandørene, så det blir 
viktig å planlegge med riktig kapasitet i egne barnehager. Prognosene fra SSB publiseres ikke på 
grunnkrets/skolekrets, men kommunen bør ha disse dataene tilgjengelige for planlegging av 
barnehagekapasiteten. 
  
Barnehager av høy kvalitet er en viktig forebyggende arena og kan bidra til integrering og utjevning 
av sosiale forskjeller gjennom sosial og språklig kompetanse. Barn fra familier med dårlig økonomi og 
barn med minoritetsspråklig bakgrunn har særlig stort utbytte. I aldersgruppen 1-5 år går 90% 
av hortensbarna i i barnehage.  Blant barn med innvandrerbakgrunn er andelen 75,2%. Vi ser en 
utvikling hvor flere får innvilget betalingsmoderasjon på grunn av demografi (gjelder både barnehage 
og SFO).  
  
Skole  
Skolen skal gi elevene den kompetansen de trenger i fremtidens samfunns- og arbeidsliv. Elevene 
skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine. I Hortenskolen er det 
et mål at alle elevene skal oppnå resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning 
og yrkeskariere. Fullført videregående opplæring er også en forutsetning for å delta på mange 
områder i arbeidslivet, og frafallsproblematikken er fortsatt betydelig. Etter flere år med nedgang i 
andelen elever som slutter i løpet av skoleåret, viser resultatene for 2017/2018 en økning. 4,1 
prosent av elevene i Vestfold sluttet, mens tallet på landsbasis er 3,9 (Tilstandsrapport 2019, 
Videregående opplæring i Vestfold).  Det kreves derfor et systematisk arbeid gjennom hele 
opplæringsløpet for å redusere frafall.  
  
Sosioøkonomiske forskjeller gir en utfordring for grunnskolen i Horten. Det er et stort spenn av 
elever som skal ivaretas, og det er mange elever og barn med sammensatte utfordringer. Samtidig er 
det mange barn fra ressurssterke hjem som trekker opp gjennomsnittet.   
  
Skolene i Horten er betydelig forskjellige i størrelse. I kommuneplanens arealdel er det avsatt noen 
framtidige boligfelt i områder med god skolekapasitet. Ut fra befolkningsprognosene er det likevel 
grunn til å spørre om dette vil sikre god nok tilgang på grunnskoleelever i alle områder i kommunen.  
  
Barnevern  
Barnevernets primæransvar er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I Horten er barnevernet organisert under 
oppvekstsektoren, og for å sikre samhandling er barnevernet representert i koordinerende team.   
Andelen barn med barnevernstiltak har i Horten ligget litt høyere enn K13 og landet for øvrig, men de 
siste tre årene har forskjellene blitt redusert. I 2016 var andelen 5,1% (K13 var 3,9%), i 2018 4,8% 
(K13 var 4,0%). Antall barn med undersøkelse eller tiltak fra barnevernstjenesten pr. saksbehandler 
har vært stabilt de siste tre årene, og ligger noe høyere en K13 og landet for øvrig.  
  
Pleie og omsorg 
Tjenestene er dreid fra institusjonsbaserte tjenester mot hjemmetjenester. Omløpshastigheten i 
institusjon er god, og det er jobbet mye med dynamikken i korttidsplassene. Det lykkes kommunen å 
få innbyggerne rehabilitert og i stand til å flytte tilbake til eget hjem. Tjenestetildelingen er restriktiv 
og må være det slik at brukerne får tjenester på riktig nivå.   
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Både globalt, nasjonalt og lokalt er det samfunnsutfordringer knyttet til konsekvenser av en stadig 
økende eldre befolkning parallelt med en synkende andel yrkesaktive. Det forventes at denne 
utviklingen vil gi betydelige utfordringer både for velferdsstaten og familien når det gjelder å yte 
omsorg. Færre yrkesaktive per eldre vil gi et sterkere omsorgspress på barna av de mest 
pleietrengende eldre. Dette har betydning for verdiskapingen, for den framtidige finansieringen av 
pensjoner og velferdstilbud, og for dimensjonering og utforming av framtidens omsorgstjenester.  
  
Det forventes at den aldrende befolkningen vil medføre betydelige økte utgifter for kommunen. 
Kombinasjonen med lave inntekter til kommunen og lav prioritering internt gjør at pleie- og 
omsorgstjenestene i Horten kommune allerede i dag må driftes mer effektivt enn de fleste andre 
kommuner. For å møte den forventede økningen i behovet for tjenester vil det være behov for å 
prioritere, målrette innsatsen og sikre riktig dimensjonering av tjenestene. Det antas at 
tjenestebehovet vil øke mest innen voksenhabilitering og hjemmebaserte tjenester, men det er 
knyttet usikkerhet til hvor omfattende behovet vil bli. Den kommende eldre-populasjonen er stor, 
men samtidig samlet sett den mest ressurssterke aldrende befolkningen i historien. Det vil derfor 
være nødvendig å se på det samlede utfordringsbildet.  
  
Det er pekt på utvikling av demens som den virkelige store enkeltutfordringen knyttet til den 
aldrende befolkningen. Samtidig vet vi ikke hvordan legevitenskapen de neste 10 – 20 årene vil klare 
å bidra med løsninger som vil kunne stagnere utviklingen. I dag har hele 80 prosent av alle som er 
beboere på sykehjem en demensrelatert lidelse.    
 
Utfordringene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er sammensatt, knyttet både til 
rekruttering og kompetanse, finansieringsordninger, IKT-systemer og endringer i demografi og 
selve sykdomsbildet. Demografiutviklingen kan medføre utfordringer i forhold til å rekruttere nok 
helse- og sosialpersonell, og det vil være store kostnader forbundet med dette. Kostnadsbildet gjør 
det nødvendig å utnytte de samlede ressursene bedre. 
  
Det er viktig å påpeke at helse- og omsorgstjenestene ikke bare er en utgiftspost, siden sektoren 
bidrar vesentlig til befolkningens helse og velferd.  
  
Flyktninger  
Etter størrelsen på integreringstilskuddet å dømme har Horten mottatt flere flyktninger enn 
gjennomsnittet i landet. Det vil være avgjørende at introduksjonsprogrammet fortsetter å lykkes med 
gode resultater for overgang til skole og arbeid. Horten opererer med en overgang til arbeid og 
utdanning inkludert grunnskole på 88%.  
  
Utviklingen viser at behovet for bosetting av minoritetsspråklige blir mindre, noe som resulterer 
i mindre aktivitet i Horten kommunale voksenopplæring. Ordningen med egen velkomstklasse på 
Sentrum skole er under avvikling og elevene integreres i sin helhet i ordinære klasser med høyere 
bemanning. På Holtan ungdomsskole reduseres bemanningen i velkomstklassen pga. færre elever, 
men tilbudet opprettholdes.  
  
For 2020 har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodet Horten kommune om å bosette 
20 flyktninger, hvorav tre enslige mindreårige under 15 år.  
  
Bosetting av vanskeligstilte grupper  
En viktig oppgave for kommunen er å bidra til en god bosituasjon også for ulike 
grupper vanskeligstilte. Et viktig element er å gi et differensiert tilbud av ulike boligtyper, og tilpasse 
tjenester slik at alle gis den bistand som er nødvendig for å mestre boforholdet, der også relasjoner 
til naboer, bomiljø og omgivelser blir håndtert på en tilfredsstillende måte.  
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Sosialhjelp 
I 2018 ble det i Horten benyttet 1617 kroner per innbygger til sosialhjelp. Horten rangeres som 
kommune nr. 293 under sosialtjenesten og har ligget lavt på barometeret alle de siste årene. Det er 
særlig opphopning av sosioøkonomiske forhold som gir det høye behovet. For å ta de store grepene 
krever det at kommunen er villig til å ta risiko og kostnader for å bygge opp tilbud. Utfordringen er å 
bredde ut tiltak som viser resultater. En annen årsak et at det ble bosatt mange flytninger i 
2015/2016. Svært få av disse klarer seg helt på egen hånd uten noen form for hjelp fra kommunen.  
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