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1. Administrasjonssjefens innledning
Forslaget til økonomi- og handlingsplan 2019-2022 bygger på dagens tjenesteproduksjon. Drifts- og
investeringsbudsjettet de neste fire årene søker å legge til rette for en nødvendig effektivisering slik at
Horten kommune kan levere gode tjenester til våre innbyggere også i årene som kommer.
Horten kommune jobber langsiktig
Årets økonomi- og handlingsplan bygger opp under fokusområdene i kommuneplanens samfunnsdel: økt
attraktivitet, god oppvekst, trygghet for innbyggerne og økt fokus på natur og miljø.
Kravet til effektivisering øker
Det er nødvendig å stramme inn driftsbudsjett som følge av den økonomiske situasjonen nasjonalt og
lokalt. Basert på dagens kjente inntekter og utgifter må Horten kommune i kommende økonomiplan
effektivisere med ca 18 millioner kroner. Administrasjonssjefen vurderer følgende forhold å påvirke
driftsbudsjettet :





Økte rentenivå i lånemarkedet
Økte rentekostnader og avdrag som konsekvens av økt lånemasse
Økte pensjonskostnader
Økte demografikostnader (eldrebølge)

Horten kommune reduserer sitt investeringsnivå
Høsten 2016 ble det vedtatt en økonomisk handlingsregel som innebærer at kommunen til enhver tid ikke
skal bruke mer enn 7,5% av sine frie disponible midler til å betjene renter og avdrag som påvirker
tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Horten kommune har pr utgangen av 2018 et høyt
låneopptak og investert mye i nye skoler, barnehager, idrettsanlegg og andre verdier for kommunens
innbyggere. Målt opp mot andre kommuner i fylket har Horten neste høyest gjeld. For å kunne
opprettholde vedtatt handlingsregel er antall investeringer redusert i økonomiplanperioden, og fra 2021
anbefales det maksimalt nye investeringer som tilsvarer summen som betales i avdrag. Dette innebærer
et redusert låneopptak fra ca. 200 millioner kroner 70 millioner kroner årlig. Fokuset i årets forslag til
investeringsbudsjett er å legge til rette for den vedtatte tjenesteproduksjonen i kommuneplanens
samfunnsdel og bygger opp under fokusområdene til kommunen.
Ny kommunelov lovfester krav til langsiktig god økonomistyring
Siden desember 2015 har kommunestyret i Horten kommune vedtatt et sett med økonomiske
handlingsregler som over tid skal videreføre en sunn økonomistyring. Pr 2018 styrer Horten kommune
etter følgende handlingsregler
Handlingsregel

Forklaring til handlingsregel

Egenfinansiering av
investeringer

Horten kommune har hvert år bruke 10 mill av
kommunens frie inntekter til å delfinansiere vedtatte
investeringer. Dette vil over tid bidra til reduserte
låneopptak

Premieavviksfond

Horten kommune skal hvert år avsette midler til
disposisjonsfond for å kunne møte fremtidige økte
pensjonskostnader. Dette vil over tid redusere
fremtidige driftstiltak for å ivareta den økte
pensjonskostnaden. Dette forslaget opprettholder siste
politiske vedtak om avsetning på 2,2 millioner kroner.
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Forskningsmiljø anbefaler at en kommune bør ha et
disposisjonsfond på mellom 5% og 10%. Dette er viktig
Horten kommune skal
for å kunne ivareta fremtidige uforutsette kostnader
ha et tilstrekkelig
samt ha en likviditetsreserve. Pr i dag har Horten
disposisjonsfond
kommune et disposisjonsfond på ca. 8,2% målt opp mot
kommunens frie inntekter
Øvre grense på nye
investeringer

Horten kommune har vedtatt en handlingsregel som
tilsier at det ikke skal brukes mer enn 7,5% av
kommunens frie inntekter til renter og avdrag som
påvirker kommunens tjenesteproduksjon.

I Administrasjonssjefens budsjettforslag videreføres alle disse handlingsreglene. Administrasjonssjefen
vurderer at handlingsreglene ivaretar endringene i kommuneloven som sier at et kommunestyre har en
plikt til å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Ny kommunelov trer i kraft fra
01.07.2019 og det forventes også overgangsregler fra gammel til ny lov.
Intensivert satsning på natur, miljø og klima
Investeringsbudsjettet brukes aktivt for å redusere kommunens fotavtrykk. Videre legges det til rette for
økt bevissthet i alle innkjøp. Kommunen er også bevisst kompetanseoppbygging både på miljø- og
klimautfordringer og jobber aktivt med ikke minst forbedring av overvannshåndtering.
Økt satsing på boligtilbud og arbeid
Administrasjonssjefen vurderer det som viktig at kommunen lykkes med å legge til rette for at flest mulig
har et godt botilbud kombinert med arbeid eller aktivitet. Alle kommunalområder skal bidra til økt satsing
på boligtilbud og arbeid.
Horten kommune fokuserer på innovasjon og nytenkning
Grunnet reduserte drifts- og investeringsrammer er det helt sentralt at Horten kommune også i årene
som kommer må søke innovative løsninger og tenke smartere. For å lykkes med dette foreslår
Administrasjonssjefen å sette av ressurser for å sikre effektivisering og økt samhandling mellom
kommunalområdene.
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2. Økonomiplanens overordnede føringer
Kommuneplanens samfunnsdel har definert fire fokusområder som ligger som grunnlag for alle planer.
Dette er attraktivitet, god oppvekst, trygghet for innbyggerne og natur og miljø
Visjonen for Horten kommune
Kommunestyret har enstemmig vedtatt Horten kommunes overordnede visjon
Horten. Mulighetene er akkurat her.
Visjonen er et samlende og retningsgivende felles uttrykk for ambisjoner og mål i årene som kommer for
både kommunen som organisasjon og som lokalsamfunn og skal brukes i ekstern kommunikasjon og
intern kulturbygging. Den legger til rette for fortsatt innovasjon og utvikling for å skape varige verdier for
individer og samfunn, når vi griper de mulighetene som finnes akkurat her i Horten kommune og gjør noe
med dem.
Det er i planen vedtatt fire fokusområder for den langsiktige utviklingen av Horten-samfunnet:





Attraktivitet
God oppvekst
Trygghet for innbyggerne
Natur og miljø

Det er definert overordnede målsettinger og strategier for hvordan målene skal oppnås til hvert enkelt
fokusområde. Hovedmålene er stort sett kvalitative og i liten grad kvantitative og direkte målbare. Dette
blir fult opp i handlingsdelen som rulleres hvert år i økonomiplanen. Dette fremkommer ved mål
definert pr kommunalområde.
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3. Organisering og styring
Horten kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Kommunestyret har 41 medlemmer
og er kommunens øverste politiske organ. Administrativt er kommunen organisert i en modell med to
formelle beslutningsnivåer: Administrasjonssjefen og kommunalsjefer.

3.1. Politisk struktur

Kommunestyret
Kommunestyret er kommunens øverste organ. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke
annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret tildeler budsjetter direkte til hvert
kommunalområde.
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget er begrunnet i kommunelovens §77, og har 5 medlemmer. Tre av medlemmene i utvalget
velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder.
Formannskapet
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan og årsbudsjett, og innstiller overfor kommunestyret.
Administrativ struktur
Horten kommune styres på tre nivå, med administrasjonssjef, kommunalsjef og enhets-/ seksjonsledere.
Administrasjonssjefens myndighet er delegert fra kommunestyret.
Organisasjonskart
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3.2. Administrasjonssjefen
Administrasjonssjefen er øverste administrative leder for Horten kommune. Han har ansvaret med å sikre
at politiske saker er forsvarlig utredet. Administrasjonssjefen har videre ansvar for å gjennomføre og
iverksette de politiske vedtakene. Øvrig ansvar og myndighet er beskrevet i kommunens
delegasjonsregler.
Administrasjonssjefens ledermøte
Administrasjonssjefen ledermøte består av 7 kommunalsjefer, HR- og økonomisjef, internrevisor, 2
hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, kommunikasjonsansvarlig og kommuneoverlegen. I denne
ledergruppen er det administrasjonssjefen som tar beslutninger.
Administrasjonssjefens internkontroll
Kravet til internkontroll i kommuner er forankret i kommunelovens § 23. 2:
”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet,
og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med
lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll”.
Internkontrollen i Horten kommune har som mål å sikre
 Målrettet og effektiv drift
 Ivaretakelse og etterlevelse av gjeldende lover og regelverk
 Pålitelig rapportering slik at arbeidsgiver, innbyggerne, ledelsen (politisk og administrativt) og
staten kan følge med
 Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak
Viktige sider ved kommunens internkontroll er:
 Ansvar og myndighetsfordeling
 Etiske verdier
 Ressurser, kompetanse og personalpolitikk
 Ledelsesfilosofi
God internkontroll sees i sammenheng med kvalitet på tjenester, effektiv ressursbruk og god folkevalgt
styring.
Ledelse- og styring
Organisasjonskulturen bygger på etiske verdier som legger til rette for innbyggerne, brukerne,
næringslivet og frivilligheten. Vi skal til enhver tid være åpne, ærlige, lojale og opptre forsvarlig. Verdiene
våre er retningsgivende og skal ligge til grunn for alle plan- og styringsprosesser.
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3.3. Plansystemet

Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlag for organisasjonens planer og virksomhet i kommunen.
Kommuneplanen uttrykker og sammenfatter kommunens langsiktige mål i et 12- års perspektiv.
Planen har fire fokusområder for den langsiktige utviklingen av Horten kommune:
1.
2.
3.
4.

Attraktivitet
God oppvekst
Trygghet for innbyggerne
Natur og miljø

Delmålene fremgår av handlingsplanen for hvert kommunalområde, og vedtas som en ramme for deres
drift. Administrasjonssjefen legger spesiell vekt på tre temaer som skal være integrert i alt kommunen
gjør:




Folkehelse
Innovasjon
Miljø

Folkehelse
God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling. Samtidig er god folkehelse en viktig faktor for god
utvikling. En rekke forhold i samfunnet vårt påvirker folkehelse, som bolig, utdanning, arbeid og fysisk og
sosiale miljøer. Kommunen har ansvar for å fremme folkehelse gjennom sine virkemidler, og
folkehelseperspektivet vektlegges i planlegging og lokal samfunnsutvikling.
Innovasjon
Innovasjon og engasjement har lenge vært viktige faktorer for utviklingen i kommunen, både innen
næringsliv, frivillighet, utdanningssektoren og kommunal tjenesteyting. Videreutviklingen av teknologi og
systemer skal understøtte organisasjonens oppgaveløsning på en effektiv måte. Utvikling og innovasjon
er alltid preget av en viss risiko for å mislykkes. Denne risikoen er nødvendig å akseptere for å skape
utviklende og innovative verdier og miljøer.
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Miljø
Kommunen skal forvalte natur og miljø på en bærekraftig måte til beste for innbyggerne og fremtidige
generasjoner. Dette betyr at kommunen har en nøkkelrolle i målrettet arbeid for å nå nasjonale og
kommunale miljømål. Lover og regler på miljøområdet skal ivaretas og etterleves.
Kontrollaktiviteter og oppfølging

Økonomiplanen definerer planlagte mål for neste fireårsperiode med tilhørende måle-indikatorer. Grad
av måloppnåelse på målene rapporteres tilbake til kommunestyret i forbindelse med årsmeldingen året
etter. Dette gir grunnlag for eventuelle endringer av mål i fremtidige økonomiplaner. Virksomhetsplanene
beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres i 2019.
Horten kommune rapporterer på følgende premisser hver måned, tertial og i forbindelse med
årsmeldingen:





Interne styringsindikatorer for kvalitet på tjenestene
Økonomi
Personal
Internkontroll

Kommunen skal til enhver tid legge til rette for tydelig ledelse og gode systemer for å unngå svikt i
tjenestene og brudd på krav og rutiner. Horten kommune skal ifølge internkontrollkrav ha en systematisk
tilnærming og risikovurderinger skal sikre at organisasjonen identifiserer arbeidsprosesser med høy grad
av risiko. For å møte risikoen iverksettes konkrete tiltak og handlinger. Ved brudd på krav har kommunen
et system for å fange opp hendelser slik at vi har evne til læring og forbedring.
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4. Status og rammebetingelser
4.1. Budsjettforutsetninger
Administrasjonssjefen har fokus på å fremme et forslag til økonomi- og handlingsplan som baserer seg på
faktaopplysninger fra statsbudsjettet, lokalpolitiske vedtak og andre overordnede føringer. Dette
kapittelet redegjør for hovedtrekkene i statsbudsjettet, regjeringens forslag til nye oppgaver med
tilhørende finansiering og overordnede driftsrammer pr kommunalområde i økonomiplanperioden.
Administrasjonssjefens budsjettforslag baserer seg på:
 Føringer fra økonomi- og handlingsplan 2018-2021
 Statsbudsjettet
 Lokale føringer
Pris- og lønnsforutsetninger i 2019:
 Lønnsvekst: 3,25%
 Kommunal deflator: 2,8%

4.2. Statsbudsjettets konsekvenser for Horten kommune
Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på 2,6 milliarder kroner i 2019. Dette innebærer en
vekst på 0,7%. Veksten er i henhold til det som ble varslet i revidert statsbudsjett i mai. Hele veksten i frie
inntekter gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene anslås å få økte demografiutgifter til neste år.
Fylkeskommunene ventes å få noe reduserte demografiutgifter de nærmeste årene, som følge av nedgang
i aldersgruppen 16 til 18 år.
Horten kommunes befolkning utgjør ca. 0,5% av de rammer som bevilges til kommunal sektor.
Oppgaveendringer i statsbudsjettet
Ved pålegg eller nasjonale føringer på nye oppgaver som har økonomiske konsekvenser for kommuner i
Norge kompenseres dette i den økonomiske overføringen til kommunene. For 2019 utgjør
kompensasjonen knyttet til nye oppgaver ca. 991 millioner kroner på landsbasis. Dette retter seg mot
følgende satsninger:
Tidlig innsats i grunnskolen
Regjeringen foreslår å fortsette styrkingen av tidlig innsats i skolen. Utfordringer bør fanges opp tidlig og
skolebarna bør få en rask oppfølging. I budsjettet for 2019 er det derfor foreslått 200 millioner kroner av
veksten begrunnet med tidlig innsats i skolen.
Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering
Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner av veksten i frie inntekter med opptrappingsplanen for
habilitering og rehabilitering. Dette er et viktig satsingsområde for regjeringen, og skal bidra til at brukerne
kan motta gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester der de bor.
Psykologer i kommunene
Det foreslås 50 mill. kroner til rekruttering av psykologer i kommunene – tilsvarende 125 nye
psykologer. Totalt 205 mill. kroner.
Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Nasjonalt har det har
vært en solid økning i rekrutteringen av psykologer i kommunene i perioden 2013-2018. I 2013 hadde 95
kommuner psykolog, i dag er tallet 287. Antallet psykologer i norske kommuner har økt fra 130 til 503 i

Side 12 av 185

Horten kommune

Økonomiplan for 2019-2022

løpet av 5 år. Staten sett at rekrutteringen har gitt etablering av flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende
helsearbeid, mer samarbeid med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten.
Fastleger i kommunene
Det foreslås 25 mill. kroner til å styrke rekrutteringen til og stabiliteten i allmennlegetjenesten, til sammen
39 mill. kroner i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler, faste stillinger og
eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer.
Dagaktivitetstilbud for demente
Regjeringen foreslår 50 mill. kroner for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i
dagaktivitetstilbud for demente, inkl. forhøyet tilskuddssats i 2019. Som oppfølging av Stortingets vedtak
463 (2017-2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 pst. til 50 pst. ved opprettelsen av nye
plasser i 2019. Regjeringens mål er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.
Gjennom de årlige budsjettfremleggene fra 2012 til og med 2019 har det blitt lagt til rette for i overkant
av til sammen vel 8800 plasser. Det faktiske antall plasser som finansieres av tilskuddet anslås til 3800 i
2018.
Utskrivningsklare rus og psykisk helse
Det skal innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB i 2019. Det
foreslås derfor å flytte 185 mill. kroner flyttes fra regionale helseforetak til kommunerammen. Når
kommunene får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter også fra disse fagområdene, likestilles
psykisk helse og rus med somatikk. NB: betalingsplikten gjelder for oppholdskommunen.
Opptrappingsplan for rus
Det foreslås 281 mill. kroner til Opptrappingsplan for rusfeltet. Hvorav 200 mill. kroner gjennom styrking
av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kroner gjennom en tverrdepartemental oppfølging av
opptrappingsplanen.
Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer
Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer til også å omfatte
2-åringer.
Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere barnehagetilbud og bidra til økt barnehagebruk for
familier med lav inntekt, og bedre integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn.
Økt tilgang på barnehagelærere
I tillegg foreslår regjeringen om lag 10 mill. kroner til opprettelse av nye studieplasser for
barnehagelærere. Dette vil bidra til å øke tilgangen på barnehagelærere.
Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr per mnd. fra 1. aug. 2019.
Øvrige endringer i statsbudsjettet
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
Regjeringen foreslår å bevilge 130 mill. kroner og en tilsagnsramme på 2 612,6 mill. kroner for å legge til
rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. 50 pst. av tilsagnsrammen skal i 2019 gå til ren netto
tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014-2018 er den statlige tilskuddsordningen forbedret og regjeringen
har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har
økt, og antallet plasser med innvilget tilskudd per år er i snitt om lag doblet sammenlignet med årene før
2014.
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Ressurskrevende tjenester 2019
Formålet med toppfinansieringsordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt
tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan blant
annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med
rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser. I takt med at behovene til brukerne har økt, har
kostnadene skutt i været. I 2004 var statens utgifter til ordningen 1,5 milliarder kroner. I 2019 er utgiftene
økt til ca. 9,9 milliarder kroner. Reelt sett er utgiftene mer enn tredoblet i perioden. Den underliggende
veksten i ordningen er fortsatt sterk. På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene varsler regjeringen
alternative finansieringsmåter som vil fremmes i framtidige budsjettfremlegg.
 I tillegg økes innslagspunktet med 50 000 kroner utover dette. Det nye innslagspunktet blir da
kr 1 320 000.
 Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 pst.
Økonomiske konsekvenser for Horten kommune
Oppsummert har forslaget til statsbudsjett følgende økonomiske konsekvenser for Horten kommune og
som er innarbeidet i Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett for 2019
Kommunalområde
Tidlig innsats i skolen
Oppvekst
Opptrappingsplanen for habilitering og Oppvekst og
rehabilitering
helse
Psykologer i kommunene
Oppvekst
Fastleger i kommunene
Helse og velferd
Dagaktivitetstilbud for demente
Helse og velferd
Utskrivningsklare rus og psykisk helse Helse og velferd
Opptrappingsplanen for rusfeltet
Helse og velferd
Gratis kjernetid i barnehage for 2Oppvekst
åringer
Øke tilgangen å barnehagelærere
Oppvekst
Flere lærerspesialister i grunnskolen
Oppvekst
Sum
Satsingsområde

Nasjonale tall
(tall i mill.kr)
200

Konsekvens for Horten
kommune (tall i mill kr)
1,0

100

0,5

50
25
50
185
281

0,25
0,125
0,25
0,925
1,405

45,7

0,228

10
37
983,7

0,05
0,185
4,918

Ressurskrevende prosjekter
Kommunen har flere tidligere og nye prosjekt som krever både fag- og ledelsesressurser. Dette gjelder
spesielt





Oppfølging av Indre havneby
Planlegging/tilrettelegging av havne- og HAC-området
Horten medisinske senter KF
Sentrum skole

Summen av aktivitet inkludert årets budsjettforslag medfører at kommunen ikke har ledig kapasitet til
oppdukkende tiltak. Endringer eller utvidelse av oppgaver kan medføre behov for politiske
omprioriteringer.
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4.3. Økonomisk utvikling i planperioden
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Horten

2014
2,2 %

2015
2,5 %

2016
3,2 %

2017
2,5 %

2018
0,6 %

2019
0,4 %

2020
0,4 %

2021
0,5 %

2022
0,5 %

I Administrasjonssjefens budsjettforslag er netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
budsjettert noe lavere enn det staten vurderer som en sunn driftsøkonomi. Hovedårsaken til dette skyldes
at Administrasjonssjefen ikke har funnet rom for økte avsetninger til disposisjonsfond eller økt
egenfinansiering av investeringer.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
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2014
4,3 %
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2015
5,9 %

2016
6,6 %

2017
7,9 %

2018
7,8 %

2019
7,7 %

2020
7,7 %

2021
7,8 %

2022
7,9 %

Horten kommune oppfyller i hele økonomiplanen både egen handlingsregel og det sentrale
forskningsmiljø anser som et tilstrekkelig disposisjonsfond på mellom 5% og 10%. Administrasjonssjefen
har ikke i økonomiplanperioden budsjettert økte avsetninger.
Vurdering av den økonomiske utviklingen
Beløp i 1000

Sum inntekter
Sum utgifter

Brutto resultat
Netto finansutgifter og inntekter

Netto resultat
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Overført til investeringer

Årsresultat

Budsjett
2018
-1 980 892
1 939 799
-41 093
29 921
-11 172
1 172
10 000
0

2019
-2 011 222
1 959 889
-51 333
42 481
-8 852
-1 148
10 000
0

Økonomiplan
2020
2021
-2 011 906
-2 012 055
1 951 373
1 942 422
-60 533
-69 633
51 581
59 681
-8 952
-9 952
-1 048
-48
10 000
10 000
0
0

2022
-2 012 173
1 941 439
-70 734
60 782
-9 952
-48
10 000
0

Den samlede vurderingen av kommunens økonomiske utvikling viser et stabilt netto driftsresultat i
planperioden. Administrasjonssjefen opprettholder alle handlingsregler hvor blant annet egenfinansiering av investeringer på 10 mill. opprettholdes.

4.4. Hovedtallene i budsjettforslaget
Sentrale inntekter
Økonomiplan
Beløp i 1000

Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Inntektsutjevning
Andre generelle statstilskudd
Kompensasjonstilskudd

Sum sentrale inntekter

2019

2020

2021

2022

-686 509
-681 751
-106 609
-42 379
-7 203

-686 509
-683 489
-106 609
-42 379
-6 103

-686 509
-684 092
-106 609
-42 379
-5 603

-686 509
-684 164
-106 609
-42 379
-5 603

-1 524 451

-1 525 089

-1 525 192

-1 525 264

Frie inntekter
Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter på inntekt og formue og
inntektsutjevning. De frie inntektene utgjør om lag 80 prosent av kommunesektorens samlede inntekter
(ref. grønt hefte, om inntektssystemet). Dette er inntekter som kommunen disponerer fritt uten andre
føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.
Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne de økonomiske forutsetningene for at
kommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. I terminutbetalingene
av rammetilskuddet foretas det samtidig en utjevning av kommunenes skatteinntekter.
Inntektsutjevningen er selvfinansierende, slik at kommuner med skatteinntekter under
landsgjennomsnittet får utbetalt inntektsutjevnende tilskudd i tillegg til rammetilskuddet, mens
kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk i utbetalingen av rammetilskuddet.
Forskjellen mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk
sammensetning, geografisk struktur og størrelse. Når en skal sammenligne inntektsnivået mellom
kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til kommunenes ulike utgiftsbehov. Ved beregning av
utgiftskorrigerte frie inntekter er det tatt utgangspunkt i summen av de frie inntektene. Den delen av de
frie inntektene som inngår i utgiftsbehovet korrigeres ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.
De resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen. Driftsutgifter til skole, pleie og omsorg, helse
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og sosial og administrasjon inngår i kommunenes utgiftsbehov, og det er variasjon i kostnadene til drift
av disse tilbudene det korrigeres for. Kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov (”dyre” å drive), vil
få justert opp inntektene sine, mens kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov (”billige” å drive), vil
få justert ned inntektene sine. Hvordan Horten kommune slår ut på utgiftsbehovet fremkommer under
delkapittelet rammetilskudd lenger ned i dette delkapittelet.
Skatteinntekter
Budsjettert skatteinngang og rammetilskudd beregnes med utgangspunkt i de forutsetninger som
regjeringen har lagt til grunn for statsbudsjettet 2019
Basert på nasjonale tall samt prognose fra kommunenes sentralforbund (KS) foreslår administrasjonssjefen at Horten kommunes skattevekst budsjetteres til 1,65 prosent. Dette gir en budsjettert
skatteinngang for 2019 på 686 509 000 kroner.
Rammetilskudd
Rammetilskuddet blir blant annet beregnet ut fra en utgiftsbehovsindeks som beregner hvor
ressurskrevende Horten kommune er å drifte sammenliknet med øvrige kommuner i landet. Ligger
kommunen under 1,0 betyr det at kommunen regnes som mindre ressurskrevende å drifte sammenliknet
med en gjennomsnittlig kommune. For Horten kommune er indeksen på 0,99973 for 2019.
Basert på beregninger vil Horten kommune motta et rammetilskudd i 2019 på 681 751 000 kroner.
Sammenliknet med 2018 er dette en prosentvis vekst på 4,9%.
Inntektsutjevning:
Ordningen med inntektsutjevning innebærer at kommuner som har under landsgjennomsnittet på
skatteinntekter får kompensert 60 % av avviket mellom intervallet 90% - 100%. I tillegg til dette blir de
mest skattesvake kommunene kompensert med ytterligere 35 % av differansen mellom egne
skatteinntekter og opp til 90 % av landsgjennomsnittet. Som grunnlag til budsjettet for inntektsutjevning
er det lagt til grunn en gjennomsnittlig skatteinngang på 81,6% for Horten kommune. Denne er i henhold
til nasjonale beregninger.
Basert på nasjonale tall oppgitt i statsbudsjettet og beregninger fra KS tilsvarer dette en inntekts-utjevning
på 106 609 000 kroner for 2019. Dette tilsvarer en økning på 1,6% i forhold til 2018.
Sum rammetilskudd, skatteinngang og inntektsutjevning samsvarer i all hovedsak med det departementet
vurderer som Horten kommunes frie inntekter i 2019.
Integreringstilskudd
Horten kommunene mottar integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold
på humanitært grunnlag. Dette er personer som har fått asyl, personer som har fått oppholdstillatelse på
humanitært grunnlag etter utlendingsloven § 8 annet ledd og personer som har fått kollektiv beskyttelse
i en massefluktsituasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse. I tillegg kommer
familiegjenforente til disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de
som blir gjenforent på et senere tidspunkt. Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes
gjennomsnittlige utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de fire påfølgende
år.
Midlene som er lagt inn for 2019 er justert tilsvarende ved å korrigere rammen til kommunens
kommunalområder basert på en fordelingsnøkkel utarbeidet av Teknisk beregningsutvalg.
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I inntektsprognosen for 2019 er det tatt hensyn til overnevnte forhold og på den bakgrunn budsjettert et
tilskudd på kr 42 379 000 kroner.
Kompensasjonstilskudd
Husbanken har de senere år innvilget rentekompensasjon på tidligere investeringsprosjekt innen skole,
svømmeanlegg og kirkebygg. Tilskuddet løper i 20 år og går gjennom hele økonomiplanperioden 20192022.
For 2019 har kommunen fått innvilget en rentekompensasjon på 7 203 000 kroner og som er lagt inn i
Administrasjonssjefens budsjettforslag.
Sentrale utgifter
Økonomiplan

2019

2020

2021

2022

Pensjonsinnskudd KLP
AFP-premie
Personforsikring
Avsetning til lønnsoppgjør
Økt samhandling

-25 672
7 000
5 000
22 000
2 000

-25 672
7 000
5 000
22 000
2 000

-25 672
7 000
5 000
22 000
2 000

-25 672
7 000
5 000
22 000
2 000

Sum sentrale utgifter

10 328

10 328

10 328

10 328

Beløp i 1000

Pensjonskostnader og premieavvik
I enhetenes budsjett utgiftsføres pensjonsforpliktelsene til KLP og Staten pensjonskasse (pedagogisk
personale). I henhold til den kommunale regnskapsforskriftens § 13 er det aktuarberegnet netto
pensjonskostnad som skal belastes driftsresultatet. Dette innebærer at driftsbudsjettet korrigeres for
differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad. Dette kalles
premieavvik og føres mot balansen, slik at bokførte premieinnbetalinger i teorien skal jevnes ut over flere
år. Balanseførte premieavvik utgiftsføres (amortiseres) med like store beløp over 7 år.
Den årlige belastningen i driftsbudsjettet består av netto pensjonskostnad og amortisering av tidligere års
premieavvik. Horten kommunes pensjonskostnader har økt vesentlig de siste årene. Fra 2018 til
2019 budsjetteres det med en vekst i pensjonskostnaden i underkant av 2,5%.
Til tross for økende pensjonskostnad har høye premieinnbetalinger bidratt til store årlige premieavvik. På
bakgrunn av mottatte aktuarberegninger forventer Horten kommune å få et premieavvik, inkl.
arbeidsgiveravgift på ca. 58 millioner kroner i 2019. Amortiseringen av samlet premieavvik er beregnet til
ca. 22 millioner kroner i 2019. Dette medfører at samlet beregnet premieavvik pr utgangen av 2019 på ca.
190,7 millioner kroner og som vil gi økte amortiseringskostnader i økonomiplanperioden.
AFP-premie
Offentlig AFP er en tidligpensjonsordning for personer som arbeider innenfor offentlig sektor og er
medlemmer i Statens pensjonskasse, KLP, kommunale pensjonskasser eller andre kommunale
pensjonsordninger som administreres av forsikringsselskaper. Horten kommune er tilknyttet
fellesordningen for KLP, hvilket betyr at vi betaler en AFP-premie for gjennomsnittet av de pensjonsavtaler
som inngår i fellesordningen. Dette betyr at hvis Horten kommune har flere enn gjennomsnittet som tar
ut AFP i løpet av året, så betaler vi kun basert på et gjennomsnittlig nivå i ordningen (det blir billigere for
oss). Hvis Horten kommune derimot skulle ha færre arbeidstakere som tar ut AFP i løpet av et år, så betaler
vi fortsatt for gjennomsnittlig antall som tar ut AFP i fellesordningen (det blir dyrere for oss). De siste
årene har Horten kommune ligget på gjennomsnittet eller over, så medlemskap i fellesordningen har
sikret en lavere premie enn hva en ville hatt utenfor ordningen.
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I henhold til opplysninger fra KLP budsjetteres det med 1% av samlet lønnsmasse som skal dekke
forventede kostnader til AFP. Dette utgjør 7 millioner kroner for Horten kommune i 2019.
Personforsikring
Personforsikringer omfatter alle forsikringer for arbeidstakere i Horten kommune, men først og fremst
gruppe- og ulykkesforsikring. Forsikringene regnskapsføres samlet på finansområdet og fordeles i
årsoppgjøret ut på de ulike KOSTRA-funksjoner hvor de ansatte arbeider. For 2019 budsjetteres 5,0
millioner kroner til personforsikringer.
Avsetning til lønnsoppgjøret 2019
I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet er det lagt til grunn en årslønnsvekst på
3,25 % i 2019. På denne bakgrunn er det satt av en lønnsreserve på 22,0 millioner kroner som skal dekke
budsjettert lønnsvekst for 2019.
Det forutsettes som tidligere at administrasjonen gis fullmakt til å justere budsjettet fortløpende i forhold
til avsluttede lønnsforhandlinger i 2019, og da selvsagt innenfor de rammer for lønnspotten som
kommunestyret har bestemt. Slike justeringer av budsjettet vil bli lagt fram for kommunestyret i de
tertialvise budsjettjusteringene som sendes til politisk behandling.
Økt samhandling
Administrasjonssjefen foreslår å sette av ressurser for å sikre effektivisering og økt samhandling mellom
kommunalområdene gjennom 2019. Det er satt av 2 mill. til dette formålet.
Avskrivninger
Å avskrive er å fordele en eiendels verdiforringelse over flere regnskapsperioder. Det mest vanlige er at
man avskriver med det samme beløpet hvert år. Kommunale avskrivninger er kommet som et behov for
å gi uttrykk for den verdiforringelse en har ved bruk av kommunale bygg, anlegg og driftsmidler. Ikke
minst er dette viktig når kommunens tjenesteproduksjon skal vurderes opp mot, eller sammenlignes med
alternative løsninger og andre kommuner. Derfor er det stilt krav om at kommunene skal regnskapsføre
avskrivninger i driftsregnskapet, men at det ikke tilsvarende stilles krav om at denne kostnaden får
resultateffekt i regnskapet. Hvorvidt avsetninger for verdiforringelse (kapitalslit) skal gjøres eller ikke, blir
derfor opp til den enkelte kommune.
Den regnskapstekniske løsningen Horten kommune har valgt er å utligne virkningen av avskrivningene på
en særskilt inntektspost i driftsregnskapet. Dersom man ønsker å avsette midler i regnskapet tilsvarende
avskrivningene (for å utligne verdiforringelse), vil dette eventuelt være en politisk beslutning om å
redusere hva som er disponibelt til øvrige driftsformål. Slik den økonomiske situasjonen er i Horten
kommune vil dette bety iverksettelse av ytterligere kostnadsreduserende tiltak på de ulike
kommunalområdene.
Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000

Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifter i tjenesteområdene
Totale finansutgifter

2019
-9 856
54 596
62 939
107 679
-198
107 481

Økonomiplan
2020
2021
-9 756
56 596
69 939
116 779
-198
116 581
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59 096
75 439
124 879
-198
124 681

2022
-9 555
60 096
75 439
125 980
-198
125 782
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Renteinntekter
Renteinntekter for bankinnskudd og formidlingslån, er basert på et estimat for nivået fra regnskapet
2017 og pr 2.tertial 2018. En overveiende andel av bankinnskuddet er på ubundet investeringsfond. Skulle
kommunestyret fatte beslutning om bruk av investeringsfond som et alternativ til låneopptak, så vil dette
i stor grad berøre renteinntektene negativt. En slik disponering av investeringsfond vil også påvirke
likviditetssituasjonen. I tillegg har Horten kommune bokført vesentlige summer i form av premieavvik som
oppstår av nasjonale føringer uansett pensjonsleverandør. Dette har tært på kommunens samlede
likviditet de siste årene. Det påligger kommunestyret et særlig ansvar å sikre at kommunen til enhver tid
har så god likviditet at de løpende forpliktelser kan dekkes. Kommunens likviditet vurderes i dag anstrengt
og vil følges tett i 2018 med tilhørende rapportering til kommunestyret.
Beregnede renteinntekter, inkl. byggelånsrenter til 9 856 000 kroner. Dette budsjettallet er beregnet ut
ifra faktiske renteinntekter for inneværende år pr 2.tertial samt forventet finansinntekt ut året.
Renteutgifter
Administrasjonssjefens forslag til investeringsprosjekter innebærer en økt langsiktig gjeld i overkant av
800 mill. kroner innen utgangen av 2022. Av denne gjelden påvirker ca. 369 mill. kroner Horten kommunes
frie disponible midler i driftsbudsjettet. Gjeld knyttet til formidlingslån, vann- og avløp betales av
kommunens innbyggere. Renter og avdrag knyttet til Horten havnevesen ivaretas av havnekassa.
På rentemøte i Norges Bank den 20.september ble styringsrenten økt 0,75%. Norges bank vurderer at det
er sannsynlig at renten vil stige noe i økonomiplanperioden. Analyser av kommunens egen låneportefølje
viser en gjennomsnittsrente i økonomiplanperioden på 2,6%.
Rentefølsomhet
Med en høy gjeld er kommunen sårbar for økninger i renten. I henhold til kommunens finansreglement
skal gjeldsporteføljen til enhver tid ha en rentesikring i intervallet 20 til 80 prosent. Administrasjonssjefen
vurderer det til at Horten kommune søker å binde større deler av den samlede låneporteføljen. Siden
2013 er fastrenteandelen økt fra 21% til 57%. Det vil vurderes å øke fastrenteandelen gjennom 2018 for
å legge til rette for en stabil tjenesteproduksjon.
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Beløp i 1000

Bruk av ubundne avsetninger
Avsetning til disposisjonsfond
Netto avsetninger
Netto avsetninger i tjenesteområdene
Totale avsetninger

2019
-1 000
2 205
1 205
-6 101
-4 896

Økonomiplan
2020
2021
-1 000
2 205
1 205
-6 001
-4 796

0
2 205
2 205
-6 001
-3 796

2022
0
2 205
2 205
-6 001
-3 796

Bruk av ubundne avsetninger
I kommunestyresak 068/17 ble det vedtatt å bruke 1 mill. kroner over tre år til utvikling av en
attraktivitetsstrategi. Dette gjelder for årene 2018 - 2020 og er lagt inn som tilsvarende finansiering i
økonomiplanperioden.
Avsetning til disposisjonsfond
I henhold til vedtatte handlingsregler styrkes disposisjonsfond. Dette gjøres for å legge til rette for en
langsiktig sunn driftsøkonomi og ivareta forventede pensjonskostnader
Netto avsetninger i kommunalområdene
Dette retter seg mot bruk og avsetninger av fond i kommunalområdene. Noe av dette retter seg mot
bruk av bundne midler i kommunalområdene, men det meste av disse midlene retter seg mot
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selvkostkapitlene. Dette fremkommer grunnet en budsjettekniske årsaker og fremkommer som en
informasjon.

4.5. Befolkningsutvikling

0 - åringer
Barnehage (1-5 år)
Grunnskole (6-15 år)
Videregående (16-19 år)
Voksne (20-66 år)
Eldre (67-79 år)
Eldre (80-89 år)
Eldre (90 år og eldre)
Total

2019

2024

2029

2034

2039

2044

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

108,8 %
95,9 %
98,4 %
97,0 %
102,5 %
110,6 %
116,9 %
108,5 %
103,1 %

115,0 %
103,1 %
93,7 %
101,3 %
103,6 %
114,7 %
160,3 %
127,8 %
106,3 %

116,3 %
107,1 %
95,2 %
93,9 %
104,6 %
124,2 %
183,6 %
161,7 %
109,3 %

115,0 %
106,8 %
100,2 %
92,3 %
103,5 %
136,0 %
193,5 %
240,7 %
111,7 %

112,9 %
105,4 %
103,2 %
98,5 %
102,5 %
144,5 %
213,6 %
295,2 %
114,0 %

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 25 år

Ved starten av 2018 hadde Horten kommune 27.317 innbyggere. Kommunen har hatt befolkningsvekst
hvert år siden kommunesammenslåingen i 1988. Veksten har variert fra nesten null prosent til over
halvannen prosent. Det generelle bildet nå er at befolkningsprognosene justeres ned over hele landet.
Dette skyldes redusert innvandring og noe tilbakeflytting av østeuropeere. I kommuneplanen er det nå
lagt til grunn en befolkningsvekst på 250 innbyggere pr år. Dersom dette holder stikk vil befolkningen i
løpet av 25 år øke til ca. 33.500. Dette er noe høyere enn statistisk sentralbyrås (SSB) middelprognose
som ender opp med ca. 31.200.
Den største endringen vil imidlertid være på alderssammensetning. Veksten vil i stor grad være i de eldre
aldersgrupper. Tabellen under viser utviklingen for de ulike aldersgrupper. Fordelingen i 2018 er brukt
som referanse og tabellen er basert på SSBs middelprognose. Det er ikke ventet vesentlig vekst i barneog ungdomskullene. Det er derfor sannsynligvis at kommunen har god nok kapasitet for skoler og
barnehager. Økningen av eldre vil kunne gi større utfordringer. Mot slutten av perioden vil gruppen av 90
år og eldre øke kraftig. Dette kan gi store utfordringer for helse og omsorg.
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5. Administrasjon
5.1. Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden
Kommunalområde administrasjon har som hovedprioriteringer å:






Styre aktivt mot automatisering og digital kommunikasjon
Ta i bruk mulighetene våre og utnytte det vi allerede har.
Passe på egen kompetanseutvikling for å kunne sikre at driften vår er:
 Lovlig
 Effektiv
 Stabil
 Serviceorientert
Være oppmerksomme på det begrensede rommet for hendelser som ikke er med i budsjettet
(ad hoc)

5.2. Beskrivelse av dagens virksomhet
De siste årene har kommunalområdet effektivisert betydelig. Nye oppgaver og oppgaver som andre
kommunalområder gjorde tidligere blir nå utført i kommunalområde uten vekst i
driftsrammen. Oppgaveøkningen har frigjort ressurser til tjeneste-produksjon, uten å øke overførte
ressurser til kommunalområde Administrasjon.
Eksempler på administrasjonens bidrag er:
 Overføring av arkivproduksjon fra barnevern, helsestasjon, NAV, Familiehuset, barnehabilitering
og legetjenester, til sentralt arkiv.
 Produksjon av adgangskort (ID-bevis)
 Effektivisering av porto (tilrettelegging for digitalpost, og overføring av kostnader fra tjenester til
administrasjon)
 Effektiv fakturahåndtering som sparer tjenesteleddene for merkantile ressurser.
 Endrede myndighetskrav (krav til rapportering/kvalitet)
 Betydelig økning i antall PCer og tilrettelegging for digital hverdag i Oppvekst
 SPAM-fri epost (ca. 90% av all epost til kommunen er «spam» og fanges opp av vårt spamfilter)
 Driftskostnader ved IT-fornyelser som f. eks eiendomsmodul, lisenskostnader på programvare
som ansatte og folkevalgte har nytte av.
 Lærlinger utgiftsføres i, og følges opp av administrasjonen, og tilfører 50% arbeidskraft til
kommunalområdene (totalt 13 årsverk)
 Bedriftshelsetjeneste for hele kommunen styres fra HR-seksjonen.
 Bortimot fulldigitalisering av lønnsprosesser med HR-web.
 Digitalisering av opplæringsprogrammer. E-læring og KS-læring
 Et økende antall jubilanter i alle enheter finansieres av Administrasjon
 Digital kommunikasjon internt og mot innbyggere
Det siste punktet som et ledd i profesjonalisering av vår egen kommunikasjon er et satsingsområde i
handlingsplanperioden. Teknologisk utvikling og innbyggerinvolvering stiller stadig større krav til
kompetanse og ressurser til strategisk kommunikasjon og nye kommunikasjonsverktøy. Digitalisering av
offentlig sektor både i møte med befolkningen og blant ansatte gir store muligheter, men krever
utviklingsressurser og målrettet systematisk arbeid for å sikre en reell digitalisering av prosesser.
Kommunalområde Administrasjon ser et stort potensiale for å profesjonalisere kommunikasjonen til
Horten kommune, både med befolkningen og med hverandre internt. Kommunalområde
Administrasjon har satt i gang kommunikasjonsprosjektet «Horten 2.0 – forenkle, fornye, forandre – for
Horten». Dette innovasjonsprosjektet skal følge opp kommunikasjonsstrategien med å forenkle, bygge
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dialog og felles identitet. Horten kommune trenger en prioritert innsats for å henge med i den
teknologiske utviklingen og for å oppfylle krav som stilles til offentlig sektor.

5.3. Mål for kommunalområdet
Våren 2015 vedtok kommunestyret i Horten kommune følgende fokusområder i Kommuneplanens
samfunnsdel og som skal prioriteres frem mot 2027:





Attraktivitet
God oppvekst
Trygghet for innbyggerne
Natur og miljø

Målene i økonomiplanen tar utgangspunkt i disse fokusområdene og beskriver hva kommunalområdet
skal prioritere i kommende fire-års periode. Indikatorene/delmålene er blant annet hentet fra temaplaner
og kommunedelplaner. Dette skal skape sammenheng i planhierarkiet, gi retning og forutsigbarhet.
Innenfor rammen av de fire fokusområdene, har kommunalområde Administrasjon som mål å være
samordnet, lett tilgjengelige og yte god service – samt å støtte opp under effektive arbeidsprosesser.



Verdier: Åpen, Ærlig, Lojal, Forsvarlig
Strategiske kommunikasjonsroller: Dialogbygger, Forenkler, Identitetsskaper

Kommunalområde Administrasjon har tre målgrupper i vår tjenesteutøvelse; innbyggere, folkevalgte og
de andre kommunalområdene (internt).
Innbyggere
Administrasjonen skal møte våre innbyggere på en mer effektiv måte gjennom å legge til rette for digitalt
førstevalg, et brukervennlig og brukerorientert servicetorg og sentralbord, bred og tydelig
kommunikasjon i ulike kanaler og sosiale medier og effektiv skatteinnfordring. Administrasjonen skal gi
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innbyggerne trygghet gjennom sterk beredskap og ansvar for samfunnssikkerhet. Kommunalområde
Administrasjon tilstreber å møte våre innbyggere med tydelighet, presisjon, imøtekommenhet og
invitasjon til dialog.
Folkevalgte
Administrasjonen skal sikre at politiske saker blir forelagt folkevalgte i henhold til frister og med presis og
forståelig saksfremstilling og at vedtakene blir fulgt opp. Administrasjonen skal bidra til god opplæring og
oppfølging av de folkevalgte, sikre forutsigbare prosesser og tydelig forventnings- og rolleavklaring.
Internt
Administrasjonen skal effektivisere kommunikasjonen internt gjennom å digitalisere arbeidsprosesser,
LEAN-gjennomganger, og sikre gode systemer for informasjonsdeling/styring, opplæring/
kunnskapsdeling, effektive innkjøp og pålitelig rapportering. Administrasjonen skal yte service gjennom å
forsterke vår rolle som lederstøtte og bidra til gode rolle- og ansvarsavklaringer samt å være en pådriver
i prosesser som er med på å bygge Horten kommune som en attraktiv arbeidsplass.

Figuren viser en ordsky, laget av ansatte i administrasjon og peker på hvilke ambisjoner vi har. De
mest fremtredende ordene i ordskyen er (de største kommer først): Fremoverlent, respekt,
kommunikasjon, tilgjengelig, samhandling, service med flere
[1] *) Internrevisor sorterer direkte under administrasjonssjefen og fremkommer dermed ikke på dette
organisasjonskartet.
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Mål
Overordnet mål
Attraktivitet

God oppvekst

Natur og miljø

Trygghet for innbyggere

Mål
Bygge opp under digital
samhandling

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

Indikator/målemetode
Andel av digitalt mottatte
forsendelser til Sak - arkiv
systemet
Antall følgere på Facebook
Brukerundersøkelse - besøk på
rådhuset (andel smilefjes)
Digitalt førstevalg
Evaluering av nettsider gjennom
verktøyet SiteImprove, basert
på lovverk for universell
utforming
Folkevalgtundersøkelse (skala 16)
Innbyggerundersøkelse (ikke
budsjettert)
Medarbeiderundersøkelse KS
10-faktor
Svartid på sentralbord (under 1
minutt)
Antall lærlinger

Forventet
2018
53,0 %

5 800

Mål 2022
75,0 %

7 500
100,0 %

100,0 %
1 avvik Ingen avvik

5

3

4

96,0 %

90,0 %

27

27

Dekning på pc/nettbrett i
100,0 %
100,0 %
grunnskolen
Lokalsamfunnet tar et
Andel "innkjøp med
80,0 %
globalt klimaansvar
miljøhensyn"
Andel av sikker og digital post til
46,0 %
60,0 %
innbyggere og næringsliv som
blir sendt digitalt
Kampanjer i sosiale medier for å
15
40
motivere til økt aktivitet i
nærmiljøet (folkehelse)
Redusert papirforbruk ved
100,0 %
digitalisering av prosesser
Lokalsamfunnet er i stand til Andel av befolkning som nås på
å møte morgendagens
SMS varsling
behov
(befolkningsvarsling ikke
prioritert i handlingsplanen)
Andel gjennomførte salgs- og
3 pr
3 pr
skjenkekontroller
bevilgning bevilgning
Arkivforvaltning (saksarkivets
99,0 %
99,0 %
helsetilstand)
Betryggende personvern
Ingen avvik Ingen avvik
eller
eller
merknad
merknad
Forenkle språk gjennom
5
skriveverksteder og lignende
prosesser (målt i avholdt
verksteder / gjennomførte
prosesser)
Gjennomførte
5,0 %
5,0 %
arbeidsgiverkontroller for skatt
God beredskap (antall
2
2
gjennomførte øvelser i
kriseledelsen)
Oppetid kritiske datasystemer
99,5 %
99,9 %
Restanser i kommunens
8 014
2 000
saksarkiv
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Virkemiddel for å nå mål
Andel av digitalt mottatte forsendelser til Sak- arkiv systemet
Dagens status
Det er en målsetning å erstatte all tradisjonell papirpost i mottak med digitale mottak. Dette kan være
tradisjonelle papirskjema som erstattes med digitale skjema, eller implementering av digitale
mottaksløsninger for post/skjema. Eksempelvis har Horten kommune koblet seg til den digitale SvarINN
tjenesten (FIKS) som gjør at vi kan fange forsendelser til kommunen digitalt.
I perioden 1. oktober 2017 til 30. September 2018, har vi mottatt 19 388 inngående dokumenter til
kommunens sak- arkivsystem. Av disse har vi greid å motta 10 229 forsendelser digitalt. Dette gir en
andel på 53%.
I Horten kommune er det 22 210 innbyggere som kan opprette digital postkasse. Av disse har 10 502
innbyggere opprettet digital postkasse. Det er en andel på 47,3%. Dette er en kraftig økning på noen få
år, og det viser at innbyggerne våre er godt rustet for den digitale verden. I Vestfold er det kun Tønsberg
som har større andel innbyggere med digital postkasse. Det er også slik at innbyggere som ikke har Digital
postkasse kan lese sin post digitalt i Altinn.
Strategi for å nå målet
For å øke andelen digitale mottak er vi i stor grad avhengig av at “andre” tar i bruk digitale løsninger. Men
det er viktig at vi kobler oss til de løsningene som kommer og som kan effektivisere vår drift. Bl.a. har vi
tilrettelagt våre løsninger for byggesak og plansaksbehandling slik at de er klargjort for digitale
byggesøknader.
Antall følgere på Facebook
Dagens status
Horten kommune ønsker å nå bredest mulig ut i sosiale medier. Antall følgere på Facebook er kun en
begrenset indikator på hvor bredt vi faktisk når, men er likevel en indikator på et start-potensiale for å nå
ut. Antall følgere gir et innblikk i interessen for å følge med på hva som skjer i Horten kommune. Antall
delinger og respons forteller mer om hvor attraktivt det som skjer i Horten er.
Strategi for å nå målet
Horten kommune jobber målrettet med å bygge attraktivitet gjennom å spre gode nyheter/hendelser via
sosiale medier. Horten kommune skal bidra til å inspirere innbyggere og potensielle innbyggere til å ta i
bruk områdene våre gjennom å dele fine bilder og tips til ting å besøke. Kampanjer gjennom bruk av
variasjoner rundt #hortenlove, vil også være et viktig virkemiddel.
Serviceopplevelse ved besøk/møter på rådhuset
Dagens status
Vi vil opprette en enkel brukerundersøkelse i Servicetorget som først og fremst vil måle folks opplevelse
av møter/samtaler på rådhuset som helhet. Vi vil starte med en enkel undersøkelse med tre smilefjesvalg. Vi vil vurdere en utvidelse av denne dersom vi ser potensiale for det. En slik brukerundersøkelse vil
gi en pekepinn på hvordan folk opplever møter med Horten kommunes avdelinger på Rådhuset.
Strategi for å nå målet
En skjerm i servicetorget plasseres med best mulig plassering slik at den er tilgjengelig for flest mulig.
Dette er en enkel måling som vil vise «pulsen» på besøket den enkelte har hatt i rådhuset, og vil måle alle
møter på Rådhuset.
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Digitalt førstevalg
Dagens status
Horten kommune skal forenkle kommunikasjonen internt og eksternt, igjennom å gjøre det mulig å foreta
alle prosesser digitalt. Dette vil kreve en målrettet og enhetlig innsats fra alle Horten kommunes ansatte
og ledere. Økt digital kompetanse både blant ansatte og innbyggere vil være en vesentlig suksessfaktor.
Vi vil gjøre prosesser enklere å gjøre digitalt og begrense mulighetene for å gjøre prosesser manuelt. F.eks.
skal søknadsprosesser gjøres tilgjengelig digitalt på nettsider, og kun digitalt. Papirskjemaer vil kun være
tilgjengelig ved henvendelse i servicetorget.
Strategi for å nå målet
Overordnet planlegging gjennom en digitaliseringsstrategi og tverrfaglig prosjektgruppe må ligge som
fundament. Vi må forankre prinsippet om at “alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres” og styre etter
dette prinsippet. Vi prioriterer ressurser til nye systemer som kan bidra til å sikre forenkling av prosesser
og kompetanseheving for å ta i bruk nye verktøy. Horten kommune må også jobbe målrettet, spesielt
gjennom lederne, for en kultur- og holdningsendring om at mulighetene faktisk er akkurat her. En spisset
satsing gjennom investeringsprosjektet «Horten 2.0 – fornye, forenkle, forandre – for Horten» vil bli viktig
for å nå dette, gjennom innføring av Office 365 og Teams som arbeidsverktøy, oppgradering av HR-system,
bruk av digitalt innkjøpsverktøy og erstatte papirskjema med fulldigitale alternativer.
Evaluering av nettsider
Dagens status
DIFI gjennomførte tilsyn for universell utforming (UU) på www.horten.kommune.no høsten 2017. Her
fikk vi ett avvik, som nå er håndtert. Horten kommune har det siste året også tatt i bruk et eget
kvalitetssikringsverktøy som ukentlig skanner nettsidene for feil i henhold til UU og vurderer oppfølging
av egne utarbeidede retningslinjer. Målet er å sikre brukervennlige og tilgjengelige nettsider som
oppfyller lovkrav, bygger dialog med innbyggerne og skaper stolthet blant innbyggere og ansatte.
Strategi for å nå målet
Horten kommunes nettsider skal være i stadig utvikling for å sikre god kvalitet. Horten kommunes webgruppe skal arbeide målrettet og systematisk gjennom bruk av kvalitetssikringsverktøy og felles
arbeidsmøter. Opplæring, kurs og felles arbeidsmøter vil være viktig for å sikre god oppfølging sammen
med nytt redigeringsverktøy for nettsidene.
Folkevalgtundersøkelse
Dagens status
Kommunalområde administrasjon har ansvaret for å følge opp folkevalgte og legge til rette for et
velfungerende lokaldemokrati. I dette ligger også tilrettelegging for et godt arbeidsmiljø for folkevalgte;
herunder fysiske omgivelser/møterom, teknisk tilrettelegging, språklig og faglig fremstilling av
saksfremlegg. Vi har tidligere gjennomført «folkevalgtundersøkelse» for å sikre at folkevalgte kunne gi
innspill på eget arbeidsmiljø som folkevalgt i kommunen. Disse undersøkelsene har gitt gode svar og
innspill til forbedringer. Kommunen har sagt opp avtalen med Humankapitalgruppen, og forbereder å
benytte gratis programvare eller KS’ brukerundersøkelse til å gjennomføre tilsvarende undersøkelser; én
i forkant av kommunevalget (2019) og én i etterkant av folkevalgtopplæringen (2020). Det er budsjettert
med nye nettbrett i forbindelse med skifte av kommunestyret, oppgradering av AV-utstyr i
kommunestyresalen og teknisk utvikling for folkevalgte (sky-tjenester).
Strategi for å nå målet
Det kan være en utfordring å finne et egnet, kostnadsfritt verktøy for formålet. Ut over dette er det få
utfordringer med å få gjennomført undersøkelsene. Vurderingen av resultatene fra undersøkelsen legges
frem for folkevalgte slik at de selv kan ta stilling til evt. tiltak og behov for finansiering av disse.
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Arbeidsverktøyene til folkevalgte vurderes fortløpende, og vi følger markedsutviklingen på dette området
- spesielt knyttet til digitale løsninger for saksbehandling og møtegjennomføringer.
Innbyggerundersøkelser om tjenestetilbudet i hele kommunen
Dagens status
Horten kommune kan velge å ta i bruk brukerundersøkelse for å sikre mer målrettet kvalitetsutvikling av
våre tjenester spesielt med tanke på digitalisering. Gjennom Bedre Kommune-undersøkelsene har Horten
kommune anledning til å betale for tilleggsspørsmål til standardundersøkelsene som gjennomføres i regi
av KS og kommuneforlaget. Horten kommune kan prioritere å få på plass flere målrettede
brukerundersøkelser de neste årene som et ledd i økt dialog med innbyggerne i kvalitetsutvikling av
tjenestene våre. Det er ikke funnet økonomisk rom for tiltaket i handlingsplanperioden, men vi har valgt
å synliggjøre muligheten
Strategi for å nå målet
Vi vil vurdere å betale for ekstra spørsmål i bedre kommune undersøkelsene. Dette ligger ikke inne i
budsjettforslaget/handlingsplanen, men det vil bli vurdert hvert år i handlingsplanperioden.
Medarbeiderundersøkelse KS 10-faktor
Dagens status
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er utarbeidet basert på det siste innen forskning i et samarbeid
mellom BI v/ professor Linda Lai og KS. Undersøkelsen er sammenlignbar med andre kommuner i Norge.
Undersøkelsen ble gjennomført første gang i Horten kommune våren 2017 med en svarprosent på 71 %.
Dette må anses som en bra svarprosent, særlig med tanke på at det var første gang den ble kjørt. Det er
derfor grunnlag for å ha som mål for 2021 at vi skal ha en svarprosent på 85 %.
Svarprosenten i 2018 var 74%, en oppgang på 3 % fra oppstartsåret. Heretter gjennomføres
undersøkelsen annet hvert år.
Indikatorene i medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er som følger:
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
Resultat totalt for Horten kommune:
Alle indikatorene ga resultater over landsgjennomsnittet. Det er et godt utgangspunkt for å jobbe videre
med å nå målene som er satt i kommuneplanens samfunnsdel. Indikatoren viser til status og mål for
kommunalområde Administrasjon (ikke hele kommunen).
Strategi for å nå målet
Leder bruker standardisert opplegg utarbeidet av HR-seksjonen for å gjennomgå resultatene, og i
fellesskap med de ansatte finne utviklingsområder og tiltak. Det vurderes videre som svært viktig at
arbeidssteder som har lave resultater på en eller flere indikatorer, følges tett opp ved at leder enten selv
tar kontakt og/ eller at HR- seksjonen initierer oppfølging. Særlig vil resultatene på mestringsklima og

Side 28 av 185

Horten kommune

Økonomiplan for 2019-2022

mestringsorientert ledelse være viktig. Dette skal gjennomføres på alle arbeidssteder innen utgangen av
2018.
Det er utarbeidet et arbeidshefte for ledere som ligger tilgjengelig på www.10faktor.no
Svartid sentralbord/servicetorg
Dagens status
Servicetorget hovedoppgave er bemanning av skranken ved rådhusets hovedinngang i U etasje, og
kommunens hovedsentralbord (330 85 000) Henvendelser til rådhusets servicetorg har økt de siste årene,
dette har sammenheng med at flere funksjoner er lokalisert til Rådhuset. Skranken er ett servicepunkt
hvor det i hovedsak gis veiledning og informasjon. Det er ingen saksbehandling i servicetorget. Men
publikum veiledes og settes i kontakt med rett saksbehandler. Vi har installert digitalt besøkssystem som
gir publikum mulighet for å registrere seg selv når de ankommer til møter. Besøkssystemet varsler
saksbehandler på SMS og/eller e-post når publikum registrerer seg. Dette avlaster henvendelsene i
skranke, samt at publikum som har avtale med barnevern, psykiatri etc. føler det mindre stigmatiserende.
Strategi for å nå målet
Ansatte i servicetorget betjener også kommunens sentralbord, 330 85 000. Alle henvendelser til enheter
i rådhuset rutes altså gjennom hovedsentralbordet. Henvendelser direkte til saksbehandler som ikke
besvares rutes tilbake til sentralbordet som ubesvarte. Vi mottar ca. 50 000 henvendelser i løpet av et
år. Vår ideelle målsetning er at alle disse samtalene skal besvares innen 60 sekunder. Dette er ganske
ambisiøst, med et gjennomsnitt på en inngående samtale hvert 2. minutt, vil det ofte være både 3 og 4
samtidige inngående samtaler. I 2016 ble det kjøpt en ny lisens som muliggjorde at sentralbordet kunne
betjenes fra to arbeidsposisjoner i servicetorget. Dette har gjort at vi nå greier å ligge innenfor
målsetningen på 90%. I årets første 9 måneder viser statistikk at vi greier 96% innen 60 sekunder.
Lærlinger
Dagens status
For 11 år siden hadde Horten kommune ingen lærlinger, men i dag har vi totalt 27 lærlinger (1 lærling pr.
1000 innbygger) som er hos oss i et to-årig løp med det mål å få et fagbrev. Lærlingene kommer direkte
fra videregående skole og er en viktig del av vårt arbeide med å rekruttere fagarbeidere til Horten
kommune. Gjennom denne ordningen er vi med på å forme fremtidens medarbeidere.
Horten kommune har et nettverk av dyktige veiledere, samt en faglig leder/ lærlingekoordinator som er
plassert i HR-seksjonen. Vi har også et godt samarbeid med Opplæringskontoret for offentlig sektor i
Vestfold (OKOS) som følger opp alle våre lærlinger og veiledere frem mot fagprøven. De ansatte som
ønsker å bli veiledere for en av våre lærlinger må gjennomgå et kurs i regi av Fylkeskommunen i Vestfold.
Dette kurset er gratis for ansatte i Horten kommune.
Lærlingene tilbys læreplass innen ulike deler av Horten kommune og har normalt 3-4 ulike arbeidssteder
i løpet av en to-års-periode, før de går opp til fagprøven. En lærling innenfor barne- og
ungdomsarbeiderfaget får således tilbud om lærlingplass både i barnehage, ved barneskole og SFO - samt
ved en ungdomsskole - før vedkommende går opp til fagprøven.
En lærling innenfor helsefag får tilbud om lærlingplass på sykehjem, i hjemmetjenesten og ved
Voksenhabiliteringen. Alle lærlingene innenfor helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag får tilbud om
å søke permisjon fra lærlingplassen sin for å utplasseres ved lignende institusjoner i utlandet for en
periode på 1 -3 mnd. i løpet av lærlingperioden.
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P.t. er lærlingene fordelt på følgende områder:
Barne- og ungdomsarbeidere
Helsefagarbeidere
IT
Teknisk

8 stk., hvorav 5 stk. er i år 2 av 2 og 3 stk. er i år 1 av 2
15 stk. hvorav 11 stk. er i år 2 av 2 og 4 stk. er i år 1 av 2
2 stk., hvorav en er i år 2 av 2 og en nettopp har startet
2 stk. Begge lærlingene hadde oppstart i 2017 og skal være i Horten
kommune frem til hhv 2020 og 2021
5 lærlinger har bestått fagprøven ila 2018. En lærekandidat har valgt å avslutte læretiden sin uten å gå
opp til fagprøven da vedkommende likevel ikke mestret det å være i jobb. To lærlinger har valgt å avslutte
lærlingkontrakten sin før de gikk opp til fagprøven. Den ene fordi vedkommende valgte å være hjemme
med eget barn i stedet, den andre fordi vedkommende fikk fast jobb et annet sted og derfor ikke ønsket
å ta fagbrev.
Strategi for å nå målet
For å lykkes med lærlingene er det to viktige faktorer som må være tilstede: Budsjett og kvalifisert
veiledning. Det er budsjettert med 27 lærlinger. Lærlingenes lønn (gjelder helsefag, barne- og
ungdomsarbeiderfag og IT-fag) blir i sin helhet betalt over HR-seksjonens budsjett. Veilederfunksjonen i
Horten kommune er frivillig og tillegges en ansatt som selv har fagbrev og som jobber i minimum 75%
stilling. En lærling skal i utgangspunktet følge sin veileders turnus og veileder får utbetalt et
funksjonstillegg på kr 6.000,-/ år som kompensasjon for merarbeidet. Veiledertillegget kostnadsføres der
veileder er ansatt.
Landstinget i KS har anbefalt kommuner og Fylkeskommuner til å ansette flere lærlinger og målet i
kommunal sektor er 2 lærlinger pr 1000 innbyggere. Dette ligger ikke i budsjettet. En utfordringen mht
dette er at ikke alle arbeidssteder mener at de har kapasitet til å ta imot flere lærlinger, da de samtidig
tar imot sykepleierstudenter, hospitanter, elever på utplassering, voksne arbeidssøkere i prosjektet
«menn i helse» m.m. Ikke alle arbeidssteder har utdannet nok veiledere til å håndtere alt dette.
Kommunalområde administrasjon v/HR følger opp ved å legge til rette for å utdanne flere veiledere og
samtidig sikre at kommunestyrets vedtatte antall lærlinger er på plass og følges opp. Vi vil også vurdere å
invitere Opplæringskontoret til et lederforum for å orientere om viktigheten av lærlingordningen i
offentlig sektor og mulighetene det gir.
Dekning av PC/nettbrett i grunnskolen
Dagens status
Ved skolestart 2018 var det ca. 3100 elever i grunnskolen i Horten. Fra tidligere år har elever ved
ungdomsskolene hatt full dekning 1:1, fra 2018 gjelder dette også barneskolene i kommunen.
Det benyttes nettbrett i 1. og 2. trinn, til sammen drøyt 600 enheter. 3-10.trinn bruker bærbare PCer, til
sammen drøyt 2500 enheter. I løpet av 2018 er alt gammelt stasjonært utstyr utfaset og det er gjort
betydelige investeringer i nye bærbare PCer og nettbrett. En stor andel av utstyret er av nyere årgang
(2016-2018).
Strategi for å nå målet
Fra 2018 leaser kommunen utstyr til elever, dette vil bidra til å nå målet utskifting av elevutstyr i 3 års
intervaller.
Andel av sikker og digital post til innbyggere og næringsliv som blir sendt digitalt
Dagens status
Administrasjonen har tatt i bruk, og sender sikker og digital post til innbyggerne – og ønsker å videreutvikle
dette. Dette er også i tråd med statlige føringer. I løpet av ett år sendes det ut ca. 25000 utgående
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brev/forsendelser fra sak- arkivsystemet. Disse sendes som vanlig papir post, elektronisk (epost) eller
digitalt. Den dyreste og minst miljøvennlige måten å sende post på, er papir post - mens epost og digital
post har betydelige fordeler.
I perioden 1. oktober 2017 – 30. september 2018 ble det sendt 24 224 digitale brevutsendelser via
kommunens digitale forsendelsesløsning SvarUT (FIKS). Av disse ble 46% lest digitalt av mottaker.
SvarUT er også en utskriftstjeneste. Det er dermed også mulighet for å sende brev til mottakere hvor det
bare er oppgitt postadresse, og ikke digital adresse (foretaksnummer eller fødselsnummer) Digital
adresse er en forutsetning for digitalt mottak av forsendelser. Tar vi bare hensyn Brevforsendelser hvor
det er oppgitt Digital adresse, så er 66% av alle forsendelser lest digitalt.
Det er også mye e-postforsendelser fra kommunens saksbehandlere. Disse er ikke medtatt i disse tallene.
Horten kommune har pr. 1. oktober 2018 3 systemer som er tilrettelagt, og koblet til kommunens digitale
forsendelsesgrensesnitt (SvarUT) Det er sak- arkivsystemet, Sosialsystemet, og barnevernstjenestens
fagsystem. Det er således fortsatt store deler av kommunens totale brevutsendelser som er papirbasert.
Det er mulig å koble flere systemer på vår digitale løsning, men det vil kreve investeringer i kjøp av nyere
versjoner av systemene.
Strategi for å nå målet
Utfordringene med sikker og digital post er at de forskjellige systemene kommunen bruker for
kommunikasjon med innbyggerne, ikke er tilstrekkelig klargjort for digitale forsendelser. Det er en rekke
systemtekniske forutsetninger som skal på plass for at ett system skal være klargjort for digitale
forsendelser. Kommunens digitalisering av postforsendelser er derfor avhengig av utviklingen av det
enkelte system. Administrasjonens målsetning er at alle systemer som er klargjort for digitale forsendelser
skal ta dette i bruk. Innbyggernes digitale modenhet ser ikke lenger ut til å være en stor utfordring.
Andel ”innkjøp med miljøhensyn”
Dagens status
Miljøvennlige innkjøp innebærer fokus på miljøkrav ved større anskaffelser samt miljøvennlig innkjøpspraksis
generelt. For større anskaffelser gjelder Lov om offentlige anskaffelser §5 som sier at kommunen skal innrette
sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige
løsninger der det er relevant. I tillegg kommer forskriftens §7-9 som omtaler minimering av miljøbelastningen.
Strategi for å nå målet
Miljøvennlige anskaffelser må ivaretas i planleggingsfasen til aktuell konkurranse. I faggruppenes arbeid med
konkurransen må tema om miljøbelastning og miljøvennlige alternativer drøftes. Kommunens maler og rutiner
omtaler dette. Måleparameter på miljøvennlige innkjøp er andelen konkurranser med krav til miljø, i forhold
til den totalt antall konkurranser i løpet av et år.
Kampanjer i sosiale medier
Dagens status
Horten kommune benytter i dag Facebook til flere formål: Informasjon om hendelser, arrangementer,
tiltak og rekreasjonsmuligheter. Det publiseres årlig 15-20 nyheter som handler om å inspirere innbyggere
til å ta i bruk våre fine natur og byområder til rekreasjon og trening.
Strategier for å nå målene
Horten kommune vil spre informasjon om natur og byområdene våre gjennom f.eks. konkurranser, filmer
og bildedeling. Kampanjer målrettet mot familier og friluftsliv kan være spesielt aktuelt. Det er også
ønskelig at flere av våre egne innbyggere blir kjent med flere deler av sin kommune enn bare
nærområdene/nærskogen. Bildedeling og evt. filmsnutter kan bidra til at flere velger å ta beina eller
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sykkelen fatt og tilbringer mer tid ute i naturen. En annen viktig del er å bidra til gode holdninger i
befolkningen for å ta vare på naturen og naturressurser, og ikke minst håndtere avfall på riktig måte. Det
er budsjettert med en begrenset mulighet for å benytte kjøpte kampanjer på Facebook – anvendelsen
vurderes fortløpende.
Redusert papirforbruk
Dagens status
Denne måleparameteren vurderes å være av ideell karakter og krevende å måle. Vi mener likevel at det
er mulig å gjøre en skjønnsmessig vurdering, ut fra hvilket potensiale vi ser. For eksempel kan man hevde
at en politisk beslutningsprosess nå er 100% digital, gjennom innføringen av nettbrett som arbeidsverktøy.
Digitalisering vil være en svært viktig satsing i kommunalområdet, og resultatene vil bli synliggjort og
vurdert i investeringsprosjektet «Horten 2.0 – forenkle, fornye, forandre – for Horten».
Strategier for å nå målene
Kommunalområde Administrasjon legger til grunn at prosjektet «Horten 2.0 – forenkle, fornye, forandre
– for Horten» som er beskrevet i investeringsbudsjettet, vil gi kommunen et nødvendig løft på ytterligere
redusert papirforbruk, effektivisering og kvalitetsheving. Kommunalområdet bygger også opp under
kommunikasjonsstrategien ved å være fremoverlente og ta i bruk ny teknologi. Det legges til rette for at
Horten kommune i 2019 tar i bruk samhandlings-plattformen “TEAMS” i hele kommunen. Dette vil gi
betydelig økte muligheter for effektiv deling av kunnskap, filer og kommunikasjon på tvers i
organisasjonen. Det muliggjør også at dokumenter og kommunikasjon er tilgjengelig hvor som helst, når
som helst – noe som vil være en stor fordel for ansatte som er mye på farten og/eller samhandler med
ansatte i andre enheter eller eksterne samarbeidspartnere. Kommunalområde administrasjon en pilot på
innføringen av Teams 4. kvartal 2018, slik at vi får erfaringer med bruken, og kan bygge opp nødvendige
rutiner og regler for bruken.
Andel av befolkningen som kan nås på SMS-varsling
Dagens status
Kommunen har i dag mulighet til å varsle innbyggere på SMS via en tjeneste som primært brukes til
håndtering av vann- og avløpstjenester. Denne tjenesten betinger at innbyggerne har registrert sitt
telefonnummer. Dette betyr at vi ikke har garanti for at vi når alle i et gitt geografisk område. Den siste
tiden har det vert fokus på det som heter lokasjonsbasert befolkningsvarsling. Dette er løsninger som når
frem til alle mobiltelefoner som befinner seg innenfor det geografiske området man ønsker å varsle. Disse
løsningene er svært kostbare. Vi er i ferd med å utrede ulike løsninger som kan gi oss bedre treff i
varslingen enn det vi har i dag. Befolkningsvarsling er ikke prioritert i budsjettet.
Strategier for å nå målene
Kommunens overordnede ROS-analyse vil peke på flere viktige tiltak som vil være prioriterte områder i
beredskapsarbeidet videre. Det handler båe om beredskapskompetanse, og økt trygghet. Erfaring fra de
siste store hendelsene i vårt nærområde, tilsier at vi må være forberedt på hendelser som vi ikke har tenkt
på. Det er derfor viktig å ha et beredskapsapparat som er proaktivt og effektivt. Kommunens overordnede
planverk vil også redigeres for å være tilpasset funnene i analysen. Vi vil opprettholde fokuset på
oppdaterte planer, og å øve disse i planperioden.
Kommunen er i en fase hvor samfunnssikkerhet og beredskap får økt fokus. Tilbakemeldinger fra
Fylkesmannen og andre tyder på at kommunen er godt organisert og har på plass planverk knyttet til
håndtering av kriser.
Vi vil også jobbe videre for å finne gode og effektive løsninger for varsling av både befolkning, turister og
øvrige besøkende.
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Antall gjennomførte salgs-skjenkekontroller
Dagens status
Innbyggerne i Horten kommune skal være trygge på at forvaltningen av kommunens alkoholpolitikk følges
opp. Alkoholpolitikken legger kort sagt opp til at skjenkebevillinger skal være «lett å få, lett å miste».
Kommunalområde administrasjon har ansvaret for forvaltningen av skjenkebevillinger, og oppfølgingen
av at dette skjer innenfor vedtatte rammer – gjennom skjenkekontroller. Det er et mål at alle med
skjenkebevilling overholder de fastsatte reglene.
Kommunen er pålagt å føre kontroll med kommunale salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Det skal
som et minimum være én kontroll pr. salgs- og skjenkested. Men i gjennomsnitt minimum 3 ganger så
mange kontroller som det er bevillinger. Salgskontroller kan utføres med én kontrollør, skjenkekontroller
skal utføres med to kontrollører.
Skjenkekontrollene prioriteres, slik at skjenkesteder med stor omsetning og med lav aldersgrense får
oftere kontroller. Videre blir det også prioritert mellom sesonger. Steder med stor aktivitet om sommeren
(uteserveringer) kontrolleres oftere i sommersesongen enn i vintersesongen.
Pr. september 2018 var det 48 firma med skjenkebevilling og 27 foretak med salgsbevilling. Antall
bevillinger varierer noe gjennom året. Dette har sammenheng med at noen selskap avvikles, og andre
kommer til. Men det skal, for å være innenfor lovens minstekrav, gjennomføres minimum ca. 230
kontroller hvert år.
I tillegg til faste bevillinger er det også en rekke festivaler etc. i kommunen som får skjenkebevilling for en
enkelt anledning. Kommunen har også ansvar for å føre kontroll med disse bevillingene. Dette er ofte
arrangementer som er vanskelig å kontrollere. De foregår gjerne på et stort område, og det er mange
mennesker på arrangementet. For å kunne gjennomføre en god kontroll på en festival, betinger det at
kontrollørene er der i en lenger periode enn hva som ville være tilfelle ved en kontroll på en restaurant
etc. Kontrollene blir derfor mer kostbare. Vi har i 2018 hatt skjenkekontroll på alle de store
enkeltarrangementene. Erfaringene fra disse kontrollene viser at de aller fleste arrangørene har god
kontroll på arrangementene.
Strategier for å nå målene
I budsjettet 2019 er det lagt opp til et kontrollnivå tilsvarende lovens minimumskrav. Kommunalområdet
gjør også organisatoriske tilpasninger for å spre kompetanse og redusere risiko. Det legges vekt på god og
tydelig dialog med næringen, for å sikre at de søker i tide, og at de oppfyller nødvendige krav.
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Betryggende personvern

Kilde: Datatilsynets nettsider
Dagens status
EUs nye personvernforordning (GDPR) er innført i Norge gjennom ny personvernlov, som trådte i kraft
20.07.2018. Den nye loven viderefører hovedintensjonene i den gamle personvernloven, men gir også
noen nye krav til kommunen. Oversikten i figuren over skisserer hvilke plikter virksomhetene har, ifølge
ny lov og forskrift. Kommunens personvernombud vil ha som oppgave å kontrollere og gi bistand til å
oppfylle disse pliktene.
Kommunen har i flere år hatt fokus på informasjonssikkerhet og oppfyllelse av dagens regelverk. Det
betyr at mange av punktene i oversikten har vi god kontroll på, og et godt materiale å bygge videre på.
Strategi for å nå målet
Kommunen har i flere år gjort et godt arbeid på dette område, både gjennom systematisk internkontroll
og gjennom det kommunale informasjonssikkerhetsutvalget. Vi vil fortsette å ha fokus på disse punktene
ved hjelp av tiltak som kompetanseheving, internkontroll og oppfølging av nasjonal sikkerhetsmåned.
Det vil i perioden fremover vil vi følge opp at vi har på plass formål og behandlingsgrunnlag for alle
behandlinger, samt at vi har gode og oppdaterte behandlingsprotokoller som dokumenterer hvilke
opplysninger vi håndterer og hvordan de håndteres.
Vi skal også sørge for at alle databehandleravtaler er revidert og i tråd med nytt regelverk.
Måleparametre:
Kommunen oppfyller relevante punkt i Datatilsynets oversikt - virksomhetens plikter





Behandlingsprotokoller på plass for alle behandlinger
Databehandleravtaler
Formål og behandlingsgrunnlag på plass for alle behandlinger
Opplæring /kompetanseheving (dokumentere årlige tiltak)
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Arbeidsgiverkontroller
Dagens status
En effektiv skatteinnkreving bidrar til å gi innbyggere trygghet for at samfunnets mekanismer mht
finansiering av offentlige tjenester går som det skal. Horten kommune har generelt lav skatteinngang, og
det er derfor viktig at vi har gode resultater på få inn det vi skal. Pr september 2018 ligger andelen
innbetalt restskatt på 98% - noe som er bra i forhold til sammenliknbare kommuner. Når det gjelder
andelen avholdte arbeidsgiverkontroller, har vi oppnådd et resultat på 5% eller mer de siste årene.
Strategi for å nå målet
Horten Kemnerkontor er deltaker i A-krim senteret i Vestfold. Gjennom dette samarbeidet med andre
offentlige etater, er det mulig gjennom arbeidsgiverkontroller og personallistekontroller å avdekke flere
useriøse aktører på arbeidsmarkedet. Med et økt internasjonalt arbeidsmarked er det avgjørende å bygge
kompetanse innenfor dette feltet slik at useriøse aktører kan fjernes.
For bedre å sikre seg mot useriøse aktører, bør Horten kommune innføre utvidet skatteattest for de som
ønsker å inngå kontrakter med Horten kommune.
God beredskap
Dagens status
Horten kommune er opptatt av at innbyggerne skal være trygge på at kommunen håndterer kriser på en
god måte, og samtidig kan yte mest mulig normale tjenester i en krisesituasjon. Kriseorganisasjonen
trenes jevnlig, både via tilsyn, øvelser og skape hendelser. Dagens status er at kommunen fremstår som
robust og med et godt oppdatert planverk, i forhold til mange sammenlignbare kommuner. Det er gjort
en grundig jobb med oppdatering av planverk og øving på disse ute i kommunens enheter. Det jobbes nå
med oppfølging av tiltak i overordnet ros, og en revidering og modernisering av overordnet planverk.
Strategi for å nå målet
Trygghet for innbyggerne handler også om kommunens evne til å formidle informasjon om vår
krisehåndtering, hvilke forventninger innbyggerne bør ha til oss, og hvordan de skal forholde seg i en
krisesituasjon.
Kommunen er i en fase hvor samfunnssikkerhet og beredskap får økt fokus. Tilbakemeldinger fra
Fylkesmannen og andre tyder på at kommunen er godt organisert og har på plass planverk knyttet til
håndtering av kriser.
Kommunen vil søke å bruke eksisterende varslingssystemer – med mål om å nå ut til alle innbyggere
(Gemini, mobilskole). Kommunens overordnede planverk skal moderniseres og utvikles for å gi en mest
mulig effektiv kriseorganisasjon. Det vil også være fokus på opplæring og øvelser, både for egen
organisasjon og i samarbeid med øvrige aktører i samfunnet (store bedrifter, frivillige, nødetater).
Måleindikatorer:




Alle planer - både overordnede og virksomhetsplaner oppdateres årlig.
Det avholdes minimum 1 møte i beredskapsrådet per år.
Det kjøres 2 øvelser for kriseledelsen og en årlig øvelse i alle enheter.
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Betryggende kommunalt arkiv
Dagens status
Arkivforvaltning
“Arkivloven § 1 Føremål.Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller
forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at
desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida.”
Et godt kommunalt arkiv er viktig for både organisasjonen og våre innbyggere. Det er en rekke ansvar
kommunen har som kommer inn under arkivlovgivningen. Målepunktet Arkivforvaltning er en oversikt
over arkivets “helsetilstand”. Hvordan er status på dokumenter/saker/fil varianter etc. er de ihht til
dekrav arkivverket stiller.
Noen avvik vil det alltid være i et så omfattende arkiv og Dokumentsenteret jobber kontinuerlig med
kvalitetssikring. For perioden 01.01.2008 og fram til 01.10.2018 er arkivets helsetilstand som vist
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Restanser i kommunens saksarkiv
Dagens status
Restanser er et aktivutrykk, og det betyr “ubesvarte eller ubehandlede”. Hver saksbehandler i Sakarkivsystemet har en visning på antall restanser. Det er i lovverket flere som har ansvar for alle restanser
i systemet. Saksbehandler og saksbehandlers leder sitter med det største ansvaret. I tillegg til disse er
også arkivtjenesten ansvarlig for å gjennomføre årlige restansekontroller.
I Horten kommune er det i dag alt for mange restanser. pr. 03.10.2018 var det 8014 restanser. Det vil
alltid være restanser i en organisasjon, men en kvalifisert vurdering tilsier at noe særlig over 2000
restanser bør det ikke være på noe tidspunkt i sakssystemet.
Det er m.a.o. et betydelig etterslep på dette området. Det betyr ikke nødvendigvis at oppgavene ikke er
løst/besvart, men kanskje at systemet ikke er brukt korrekt for å besvare henvendelsen. Med tanke på å
senere kunne dokumentere hva som er gjort, er dette uheldig.
Strategi for å nå målet
Dokumentsenteret har de siste årene måttet redusere årsverk for å imøtekomme kommunalområdets
økonomiske rammer. Dette har over en periode medført at Dokumentsenteret ikke har hatt tilstrekkelig
kapasitet til å følge opp forfallene arbeidsoppgaver, og internopplæring i organisasjonen.
Dokumentsenteret vil få en ytterligere nedgang i bemanning fra nyttår 2019, men det er budsjettert med
en økning i bemanningen fra 2Q 2019. Dette vil gi utslag i økt kapasitet etter sommeren 2019, og vil gi
dokumentsenteret økt kapasitet til å hente inn etterslepet. Interne kurs og opplæring vil få økt fokus i
2019 og framover de kommende årene.
Klart språk
Dagens status
Horten kommune jobber med klart språk, men vi må jobbe grundigere, mer målrettet og inkludere flere
fagområder. Vi har utarbeidet en egen språkprofil for Horten kommune. Høsten 2018 starter vi med
skriveverksted der en ekstern språkkonsulent kommer for å bistå oss. Språkarbeidet er forankret på
ledernivå.
Strategi for å nå målet
Horten kommune må utarbeide en skisse for skriveverksteder som kan brukes på enhets- og fagnivå. Det
forventes at alle enheter har minst én prosess knyttet til klart språk i løpet av året. Dette arbeidet krever
at enheter setter av nødvendig tid til dette arbeidet for å spare tid på lengre sikt. Vi må utarbeide flere
standardtekster. Tekster på nett og til digitale skjemaer skal være kvalitetssikret med tanke på klart
språk.
Oppetid, kritiske datasystemer
Dagens status
Horten kommune benytter overvåkingsverktøy, som alarmerer ved feil, og som det tas ut månedlige
rapporter på oppetidsdata fra. All infrastruktur og alle servere som er definert som kritiske overvåkes.
Eksempler på slik infrastruktur er brannmur, fysiske virtualiseringsservere (med ca. 150 virtuelle servere
på), den sentrale lagringsenhet (SAN), kjerneswitchen, andre sentrale nettverkskomponenter (switcher),
det trådløse nettet, databaseservere som kjører databaser for mange berørte fagsystemer,
hjemmesidene e-postløsningen, domenekontrollere som autentiserer for mange systemer og
internettlinjen m.m.
Tallet det rapporteres på er et gjennomsnittstall for de overvåkede tjenestene og gir et godt, om ikke helt
nøyaktig, bilde av driftskvaliteten.
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Strategi for å nå målet
Fornyelse og utskifting av kritiske infrastrukturkomponenter er et kontinuerlig arbeid som er krevende
økonomisk og ressursmessig, men en nødvendighet for å opprettholde driftskvaliteten. Investering i ny
UPS er planlagt i 2018

5.4. Utfordringer og strategi
Kommunalområde administrasjon har et klart hovedoppdrag; å sørge for at datasystemene virker, at
posten blir mottatt og arkivert, at ansatte får lønn hver måned, at arbeidsgivere kontrolleres, at
fakturaene blir betalt hver dag osv. - kort sagt at alt den daglige kjerneproduksjonen går som den skal sikkert, stabilt, effektivt. Utviklingsarbeid, kompetansebygging og spesielle fokusområder utgjør
økonomisk sett små, men svært viktige tillegg til kjerneproduksjonen. En av våre hovedutfordringer er å
både frigjøre ressurser fra daglig produksjon, til å forsterke innsats på innovasjon, kompetanse og utvikling
- og integrere innovasjon, kompetanse og utvikling i det daglige arbeidet. Vi velger å peke på noen områder
som vi ha vår oppmerksomhet fremover.
Innovasjon: «Horten 2.0 – forenkle, fornye, forandre – for Horten»
Profesjonalisering av kommunikasjon, teknologisk utvikling og innbyggerinvolvering stiller stadig større
krav til kompetanse og ressurser til strategisk kommunikasjon og nye kommunikasjonsverktøy.
Digitalisering av offentlig sektor både i møte med befolkningen og blant ansatte gir store muligheter, men
krever utviklingsressurser og målrettet systematisk arbeid for å sikre en reell digitalisering av prosesser.
Kommunalområde Administrasjon ser et stort potensiale for å profesjonalisere kommunikasjonen til
Horten kommune. Denne profesjonaliseringen gjelder vår kommunikasjon med befolkningen og med
hverandre internt. Det er nødvendig å utvikle både intern og innbyggerrettet kommunikasjon basert på
digitalisering, dialog og deling.
Kommunalområde Administrasjon har satt i gang et kommunikasjonsprosjekt «Horten 2.0 – forenkle,
fornye, forandre – for Horten». Dette innovasjonsprosjektet skal både følge opp
kommunikasjonsstrategien med å forenkle, bygge dialog og felles identitet – og regjeringens satsing på
digitalisering av det offentlige Norge. Horten kommune trenger en prioritert innsats for å henge med i
den teknologiske utviklingen og for å oppfylle krav som stilles til offentlig sektor.
«Horten 2.0 – forenkle, fornye, forandre – for Horten» er et økonomisk sett lite, men viktig
investeringsprosjekt for å sikre tilstrekkelig gjennomføringskraft. Prosjektet har i seg blant annet
profesjonalisert intern kommunikasjon (inkludert deling, dialog og digitalisering), digitaliserte eksterne
prosesser (digital signering, digital post, e-handel, utvikling av digital innbyggerdialog og skjemaløsninger),
videre utvikling av nettsider med universell utforming med mer. Gjennom å samle alle del-elementene
under en felles prosjektledelse med en helhetlig finansiering, vil administrasjonen kunne drive frem
fornyelse med en annen kraft enn det normale driftsbudsjettet gir rom for.
Kommunalområde Administrasjon iverksatte høsten 2018 en "pilot" for å forberede hele kommunen på
overgang til kommunikasjons- og delingsplattformen "Teams". Piloten har som formål å bygge
kompetanse og bygge opp gode rutiner, strukturer og regler for bruk av delingsverktøyet. I tilknytning til
dette, fornyer vi kommunikasjon og deling gjennom skybaserte løsninger (Office
365/Onedrive/Sharepoint), slik at 2019 trolig vil oppleves som et paradigmeskifte for ansatte. Vi vil også
utforske mulighetene løsningene gir for folkevalgtes arbeidshverdag.
Forebygge kriser og uønskede hendelser
Overordnet ROS-analyse er revidert i 2017. Dette er et godt utgangspunkt for å oppdatere organisasjonen
på hvilke hendelser som kan inntreffe og hva vi kan gjøre for å forhindre at dette skjer, og minimere
konsekvensene hvis hendelsen likevel inntreffer. Hendelsene i ROS-analysen brukes til jevnlige øvelser i
organisasjonen.
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Gratis svømmehall
Alle ansatte i Horten kommune har anledning til å bruke svømmehallen gratis. Ordningen betales i HRseksjonens budsjett. Svært mange bruker denne muligheten, og vi tror dette er et godt lavterskeltilbud
for aktivitet i hverdagen for ansatte.
Jordmorstilling
Jordmorstillingen som er forankret i HR-seksjonen er økt til 25 % stilling. Jordmor følger opp ca. 70 gravide
ansatte med mål om å stå lenger i jobb under svangerskapet. Undersøkelse tidligere har vist at dette er
med på å redusere sykefraværet.
Sykle til jobben
Hvert år arrangeres Sykle til jobben aksjonen av Norges bedriftsidrettsforbund. Horten kommune har
deltatt i 2018. Aksjonen kan være med på å øke ansattes bevissthet rundt fysisk aktivitet, og øke
motivasjonen for å øke fysisk aktivitet også på fritiden.
Helsefremmende arbeidsplasser, herunder psykososialt arbeidsmiljø
Arbeidsmiljølovens formål i §1 er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og
meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en
velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i
samfunnet.
Horten kommunes personalpolitikk, reglementer og retningslinjer er med på å understøtte målsettingen
i arbeidsmiljøloven. Formelle arenaer som Medbestemmelsesmøter, AMU og HMS utvalg sikrer det
viktige samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene til det beste for alle ansatte. I
tillegg er det viktig med uformelle møteplasser, der kantina på rådhuset er et godt eksempel.
"Innkjøp med miljøhensyn"
"Innkjøp med miljøhensyn" innebærer fokus på miljøkrav ved større anskaffelser samt miljøvennlig
innkjøpspraksis. For større anskaffelser gjelder Lov om offentlige anskaffelser §5 som sier at kommunen
skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme
klimavennlige løsninger der det er relevant. Miljøvennlig innkjøpspraksis ivaretas gjennom kommunens
maler og rutiner, da det er vanskelig å finne gode måleparametre. I tillegg er "innkjøp med
miljøhensyn" en del av innkjøpsstrategien som ble revidert for 2018-2021.
Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden
Planer som skal politisk behandles, men som ikke følger prosessreglene i plan- og bygningsloven,
benevnes som temaplaner og defineres som faglig avgrensede planer, underordnet kommuneplan og
kommunedelplaner. Opplistingen gir en oversikt over hvilke planer som skal til politisk behandling i
kommende periode. I tillegg til planene som inngår i oversikten, behandles alle forslag til
detaljreguleringsplaner politisk i henhold til plan- og bygningsloven.
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Det henvises til kommunens rutiner for plan, rapportering og årshjul der prosesser for utarbeiding av
virksomhetsplaner er beskrevet. Følgende planer skal rulleres i økonomiplanperioden for
kommunalområdet:
Type plan

TP

Utarbeidet/sist
vedtatt
2017

TP

2017

2019

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

2017
2016
2016
2017
2016
NY
2018

2019
2021
2021
2019
2019
2019
2021

Type plan

Overordnet beredskapsplan
Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Horten
Kommune
IKT-strategi
Kommunikasjonsstrategi
Nærværsstrategi
Eierskapsstrategi
Overordnet kompetanseplan
Digitaliseringsstrategi
Innkjøpsstrategi
Tilrettelegging for folkevalgte

Rulleres
2019

Et godt fungerende lokaldemokrati handler også om administrasjonens tilrettelegging for folkevalgte.
Politisk reglement med tilhørende godtgjøringer, revideres jevnlig (minst hvert 4. år) – siste gang 31. okt
2016. Vi ønsker også å bygge opp under folkehelse og forebygging for folkevalgte gjennom sunn servering
i møtene.
I løpet av handlingsplanperioden vil det være nødvendig å gjennomføre en fornyelse av de tekniske
innretningene i kommunestyresalen. Anlegget er nå ca. 18 år gammelt, og nærmer seg slutten på normal
levetid. I den forbindelse vil vi vurdere ytterligere tilrettelegging for digital møtegjennomføring,
eksempelvis gjennom digitale avstemmingsmuligheter og fornyelse av lyd/bilde. Prosjektet ble vedtatt for
2017, men vi har foreløpig ikke hatt kapasitet til gjennomføring. Prosjektet er derfor overført til 2018 i
investeringsbudsjettet. Prosjektet er nå i gang - og det tas sikte på ferdigstillelse 1. halvår 2019.

5.5. KOSTRA-analyse - Adm, styring og fellesutgifter
Horten 2016 Horten 2017 Vestfold Kostragruppe 13
Prioritet
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb(B) **)
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb(B) **)
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb(B) **)

4 889
2 819
4 315

4 964
3 044
4 593

4 753
2 796
4 305

4 655
2 583
4 032

Utgifter og inntekter under begrepet «Administrasjon og styring» omfatter godtgjørelse til folkevalgte,
herunder møteavvikling. Videre er det utgifter til kontrollutvalg og revisjon, samt administrative
lederstillinger som leder andre ledere og som har koordineringsansvar utover ren arbeidsledelse. Ledere
som leder et tjenestested, for eksempel en rektor på en skole, defineres som en del av den funksjonen
tjenestestedet (skolen) ivaretar og vil derfor ikke komme inn under begrepet «Administrasjon og styring»
i KOSTRA-sammenheng.
Når det gjelder støttefunksjoner for styring og utvikling av hele kommunen, hører også disse utgiftene til
under administrasjon og styring. Dette gjelder bl.a. for IT, arkiv, økonomiforvaltning, skatt, overordnede
personalfunksjoner, samfunnssikkerhet og beredskap, internkontroll og kommunikasjon.
Støttefunksjoner som kan henføres direkte til et enkelt tjenesteområde i kommunen for øvrig, skal ikke
tas med i «Administrasjon og styring».
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Det siste leddet i administrasjon og styring, er utgifter til eiendomsforvaltning og utgifter til
administrasjonslokaler. Dette er utgifter som ble underrapportert i KOSTRA i 2015 og 2016, men som nå
er korrigert og på plass igjen i 2017 regnskapet. F eks avskrivningskostnader på rådhuset er en del av dette
kostnadsbildet.
Indikatoren brutto driftsutgifter til administrasjon og styring, tar med seg hele kostnadsbildet, men
inneholder da ikke inntektssiden. Forklaringen av indikatoren gjøres best ved å se til forklaringen av de to
øvrige indikatorene for administrasjon og styring, dvs. lønn og netto driftsutgifter.
Den største utgiften til administrasjon og styring er knyttet til lønn. F.o.m. 2016 ser det ut som Horten har
økt mer enn sammenlignbare kommuner på lønnsområdet. Dette skyldes imidlertid feil føring av lønn for
en del tjenesteområder, som skulle vært ført utenfor administrasjon og styring. Eksempler på dette er
bl.a. at alle ansatte innen enheten Helseservice. Disse er i 2017 ført på administrasjonsområdet, men
skulle vært ført på institusjon- og hjemmebaserte tjenester. En overordnet analyse tilsvarer at
lønnskostnadene rettet mot administrative kostnader er ca. 250 kroner lavere pr innbygger sammenliknet
med K13 og Vestfold.
Til forskjell fra brutto driftsutgifter til administrasjon og styring, tar beregningen av netto driftsutgifter
også hensyn til inntekter innenfor de aktuelle funksjonene. Figuren på "Netto driftsutgifter til
administrasjon og styring i Horten, fordelt pr. innbygger", indikerer at kommunen ligger noe over Vestfold
og vesentlig over KOSTRA-gruppe 13. En betydelig faktor i dette er som sagt feilføringer i
lønnskostnadene, som er forklart ovenfor. Dette korrigeres i løpet av 2018.
To andre faktorer som er vesentlige i denne sammenheng, er at Horten prinsipielt har ført en høyere andel
av "andre driftsutgifter" enn sammenlignbare kommuner på administrasjonsområdet, samt noe høyere
avskrivninger på administrasjonsbygg. Det er ofte komplisert å sammenligne administrasjonsområdet
mellom kommuner, fordi regelverket åpner for flere muligheter å føre disse kostnadene på. Det kan
derfor være en stor forskjell i hvordan de ulike kommunene behandler bl.a. andre driftsutgifter. I Horten
har en valgt å samle en stor andel av driftsutgifter, slik som mobiltelefoni, datalisenser, IT-relaterte
kostnader, m.m., under administrasjon og styring, mens mange andre kommuner har valgt å føre dette ut
på ulike tjenesteområder.

5.6. Driftsbudsjett
Kommunalområde Administrasjon vil sikre lovlig og forsvarlig drift, samt en kompetent og effektiv
administrasjon som er i stand til å følge utviklingen og forsere digitalisering og klart språk i vår
kommunikasjon.
Kommunalområdet har fått tildelt en planleggingsramme med behov for innsparinger, på linje med øvrige
kommunalområder. I tillegg har vi spesielt tre tilleggsutfordringer: Valg 2019 må dekkes innenfor rammen,
vi får nye politiske godtgjørelser etter valget i 2019 og en nødvendig styrking av dokumentsenteret for å
sikre lovlig og forsvarlig drift.
For å møte disse utfordringene har kommunalområdet gjennom en bred og inkluderende prosess,
foreslått noen endringer og innstramninger.
Vi foreslår å redusere disposisjonskontoene for formannskap og ordfører, avslutte abonnementene på
Kommunal Rapport til gruppeledere og avslutte kommunens medlemskap i Osloregionen. Disse tiltakene
vil finansiere økt godtgjørelse til folkevalgte i 2019.
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Vi erfarer at responsen på stillingsannonser i aviser er begrenset, og foreslår å kutte disse som
fellesannonser i trykte medier. I tillegg vil vi benytte egne ressurser til utforming av annonser i digitale
medier.
Vi har lagt stor vekt på å beholde tilstrekkelige rammer for kompetanseutvikling, og heller redusere
omfanget av jubilantfeiring. Konkret betyr dette at vi foreslår å gå bort fra utdeling av gullklokker til 25års jubilanter, og tilpasse kommunens reglement til det Vestfold fylkeskommune benytter.
Kommunalområde Administrasjon har i en årrekke saldert budsjettet med forventede inntekter fra
sykefraværsrefusjoner. Dette legges det fortsatt opp til, ved at det kun unntaksvis gis anledning til å ta inn
vikarer ved sykefravær.
Kommunalområde Administrasjon har en plan for fornyelse av IT-utstyr, for å sikre stabil drift og lave
kostnader til vedlikehold. Vi har nå valgt å gå over til leasing av IT-utstyr i skolene. Dette, sammen med
overgang til skybaserte tjenester, reduserer behov for innkjøp av PCer og servere. Vi kan få en noe
langsommere utskiftingstakt på utstyr - men innenfor det vi vurderer som forsvarlig.
Vi forventer effekter av digitalisering og kunnskapsbygging, og reduserer dermed behov for papir og
konvolutter - og vi forventer å kunne kjøpe et minimum av konsulent- og juridiske tjenester.
Gjennom disse grepene vurderer vi at Kommunalområde administrasjon kan levere lovlig og forsvarlig
drift, med de satsingene som fremgår av budsjett og handlingsplan forøvrig.
5.6.1. Driftsbudsjett med endringer
2019
75 748

Beløp i 1000

Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Budsjettendringer inneværende år
Konsekvensjusteringer

Konsekvensjustert ramme
Sum Innsparingskrav ved uendret tjenesteproduksjon
Endringer i tjenesteproduksjonen
Helårseffekt lønnsoppgjøret 2018
Flyttet lønnsmidler fra investeringsprosjekt til driftsbudsjettet
Kommune- og fylkestingsvalg 2019
Innføring av "Teams" i større deler av Horten kommune
Økt bemanning, sentralt arkiv
Middag for avtroppende kommunestyre
Endrede politiske godtgjørelser ihht vedtatt politisk reglement
Sum Endringer i tjenesteproduksjonen
Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon
Redusert kjøp av varer og tjenester til et minimum
Økt refusjonsinntekt som ikke benyttes til vikarer
Systemer som ikke benyttes eller brukes lite og kan sies opp.
Reduksjon på velferdstiltak og gaver til jubilanter
Bruk av fondsmidler til drift
Økte inntekter fra eksterne selskap
Sum Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon
Nye tiltak og realendringer

Ramme 2019-2022
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2020
2021
75 748 75 748

2022
75 748

339
1 367
1 706

339
1 367
1 706

339
1 367
1 706

339
1 367
1 706

77 454

77 454

77 454

77 454

0

-407

-919

-944

1 332
700
450
320
400
100
100
3 402

1 332
700
0
320
525
0
400
3 277

1 332
700
450
320
525
0
400
3 727

1 332
700
0
320
525
0
400
3 277

-1 673
-395
-300
-100
-100
-46
-2 614
788

-1 673
-395
-300
-100
0
-92
-2 560
310

-1 673
-395
-300
-100
0
-138
-2 606
202

-1 673
-395
-300
-100
0
-184
-2 652
-319

78 242

77 764

77 656

77 135

Horten kommune

5.6.1.1.

Økonomiplan for 2019-2022

Endringer i tjenesteproduksjonen

Helårseffekt lønnsoppgjøret 2018
Styrket helårseffekt i 2019 av lønnsoppgjøret 2018. Beløpet er styrket pr enhet i Administrasjonssjefens
forslag til økonomi- og handlingsplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019.
Flyttet lønnsmidler fra investeringsprosjekt til driftsbudsjettet
I investeringsbudsjettet for 2018-2021 var det lagt inn lønnskostnader til prosjektleder i prosjektet. For å
bidra til å redusere de samlede investeringene mest mulig, har administrasjonen innarbeidet disse
lønnsutgiftene i det ordinære driftsbudsjettet.
Kommune- og fylkestingsvalg 2019
I 2019 skal det gjennomføres kommune- og fylkestingsvalg. Det er ikke kompensert for denne kostnaden.
Horten kommune har tidligere år vært tellesentral for andre kommuner og fylkeskommunen. Dette har
dempet kostnadene for alle - også for Horten - gjennom at vi tar betalt for tjenesten. Vi legger til grunn at
Horten blir tellesentral også i 2019. Driftskostnadene knyttet til valget, er i hovedsak overtid på valgdagen
og tilrettelegging i valglokaler. I 2019 får vi et ekstra valglokale på Nykirke, samt at vi må finne løsninger
for bruk av Holtanhallen som erstatning for Hortenshallen (under ombygging). I tillegg får vi noen utgifter
som finansieres via investeringer (mobilt gulvdekke, scannere, valgavlukker).
Innføring av "Teams" i større deler av Horten kommune
Administrasjonssjefen foreslår å innføre systemet "Teams" i større deler av organisasjonen i 2019.

Teams kan beskrives som en samling av eksisterende ressurser i Office 365, som eksempelvis Sharepoint,
Onenote, Power BI og Planner. Den legger alle ressurser på et sted og setter det inn i en sammenheng
som gir en merverdi for brukerne. Du slipper å veksle mellom flere verktøy, men kan ha alt tilgjengelig på
et sted. Eksempelvis kan man innen et konkret prosjekt lage et område hvor man kan dele filer, håndtere
rapporter og fordele oppgaver. De personene det er relevant for blir invitert inn i gruppen og kan følge
utviklingen i prosjektet. Gruppen kan chatte sammen, ringe hverandre med video eller planlegge møter.
All historikk for chat og filer ligger lagret i løsningen og er lett tilgjengelig, og Teams passer på at du alltid
jobber i siste versjon av dokumentet.
Økt bemanning, sentralt arkiv
I budsjettet 2018 ble sentralt arkiv (dokumentsenteret) redusert med 60% stilling. Konsekvensen av dette
er at vi har bygget opp et etterslep på arkivet, slik at vi nå ikke kan hevde å ha en lovlig og forsvarlig kvalitet
på sikt. Vi har derfor vurdert det som nødvendig å tilføre ressurser til Dokumentsenteret igjen i 2019, og
samtidig omfordele serverings- og skjenkesaker, slik at vi rendyrker fagområdet. Vi bygger derfor
kompetanse på serverings- og skjenkesaker i kommunikasjonsseksjonen. Dette har to effekter; det skaper
økt handlingsrom i dokumentsenteret for både arkivarbeid og digitalisering - og det sikrer
saksbehandlingen i serverings- og skjenkesaker. Samtidig gir det nye utfordringer når det gjelder
bemanning i servicetorget vårt. Det jobbes med løsninger på dette før budsjettåret starter.
Middag for avtroppende kommunestyre
Hvert 4. år velges det nytt kommunestyre, som vi vanligvis markerer med en avslutningsmiddag. Vi har
valgt å budsjettere med at Kommunestyret 2015-2019 skal ha en avslutningsmiddag ved utløp av
perioden.
Endrede politiske godtgjørelser ihht vedtatt politisk reglement
Nytt politisk reglement ble vedtatt høsten 2018. Dette medfører økte godtgjørelser til folkevalgte med
effekt fra oktober 2019. Det er ikke kompensert for dette i rammefordelingen, slik at økningen er tatt
høyde for innenfor tildelt ramme. Vi har valgt å se reduksjonen i andre budsjettposter som berører
folkevalgte, i sammenheng med denne økningen.
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Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon

Redusert kjøp av varer og tjenester til et minimum
Varer og tjenester er et stort område, og innbefatter både konsulenter, juridisk bistand, datautstyr, papir,
og mye mer. Reduksjonen i rammene på varer og tjenester betyr bevisst styring i retning av digitalisering
for å unngå kjøp av papir, konvolutter, penner osv. I tillegg går vi over fra kjøp av PCer i retning av leasing
- dette er etter våre beregninger kostnadseffektivt. Vi velger å øke risikoen i budsjettet ved å redusere
utgifter til konsulenthjelp og juridisk bistand, og har en forventning om at skjerming av midler til
kompetansebygging i noen grad kan kompensere for dette behovet. Vi reduserer også gjennom å kutte
stillingsannonser som fellesannonser i avisene. Vi ser at rekruttering i stadig større grad skjer via digitale
medier - og i kanaler som er viktige for de enkelte fagområdene.
Økt refusjonsinntekt som ikke benyttes til vikarer
Hvert år velger kommunalområde administrasjon å synliggjøre risikoen i budsjettet gjennom forventet
inntekt på sykefraværsrefusjoner. Dette betinger at seksjonene kun unntaksvis, etter avtale med
kommunalsjef, kan sette inn vikarer ved fravær. Kommunalområdet øker forventet refusjon av
langtidssykemeldte og foreldrepenger - og øker dermed risikoen i budsjettet. Vi vurderer likevel at dette
er forsvarlig, gjennom månedlig, tett oppfølging.
Systemer som ikke benyttes eller brukes lite og kan sies opp
Kommunalområdet administrerer en rekke støtte- og styringssystemer på vegne av hele kommunen. Vi
foretar en kritisk gjennomgang av systemer som kan sies opp.
Reduksjon på velferdstiltak og gaver til jubilanter
Horten kommune har et eget reglement for å feire jubilanter som har jobbet 25 og 40 år i kommunen.
Ved 25-årsmarkeringen har vi delt ut gullklokker til jubilantene. Mange verdsetter markeringen, men vi
får også tilbakemelding om at gullklokker kan være utdatert som gave. Vi foreslår derfor å tilpasse vårt
reglement til det Vestfold fylkeskommune praktiserer - utdeling av gavesjekk (eller tilsvarende). Da
beholder vi markeringene, og ansatte kan velge noe de ønsker seg i steden for gullklokke - men til en
rimeligere pris.
Bruk av fondsmidler til drift
Horten kommune mottok midler fra Fylkesmannen for å utvikle planleggings-, rapporterings- og
styringssystem. Vi har hatt midlene på fond for å avvente budsjettutviklingen. Vi ser nå at systemet
(Framsikt) kommer på plass og at det er fornuftig å benytte disse fondsmidlene til saldering av
driftsbudsjettet for 2019.
Økte inntekter fra eksterne selskap
Horten kommune selger i dag administrative tjenester til Horten Havnevesen, Interkommunalt arkiv
Kongsberg, Kirkelig fellesråd, Vestfold kommunerevisjon og Horten Medisinske senter KF. I henhold til
avtaler med eksterne selskap justeres honoraret med deflator.
5.6.2. Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Administrasjon
Horten 2.0 FFF
IT infrastruktur
Til valg - innvendig mobilt dekke og
valgavlukker
Sum Administrasjon

Sum investeringsprosjekter

Økonomiplan
Sum
Ferdig Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 2019år
22
2022
2022

1 850
4 050

2 250
3 500

500
5 800

500
5 800

5 100
19 150

2019

850

0

0

0

850

6 750

5 750

6 300

6 300

25 100

6 750

5 750

6 300

6 300

25 100
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Horten 2.0 FFF
Prosjektet skal gi kraft til felles digitalisering og effektivisering av kommunens interne og eksterne
kommunikasjon. Prosjektet har i seg blant annet; Profesjonalisert intern kommunikasjon (inkludert
deling, dialog og digitalisering), Digitaliserte eksterne prosesser (digital signering, digital post, e-handel,
utvikling av digital innbyggerdialog og skjemaløsninger) og videreutvikling av nettsider med universell
utforming. Gjennom å samle alle delelementene under en felles prosjektledelse med en helhetlig
finansiering, vil administrasjonen kunne drive frem fornyelse med en annen kraft enn det normale
driftsbudsjettet gir rom for. Prosjektet vil forholde seg til føringer fra den kommende
digitaliseringsstrategien og være i tråd med regjeringens digitaliseringsrundskriv.
IT infrastruktur
Prosjektet skal ivareta sikker drift, digital utvikling og utbygging. Midlene vil primært finansiere kritisk
infrastruktur for IKT, noe som omfatter bla. utbygging av fibernett og trådløse nett, nye servere, pc,
nettverkskomponenter, etc.
Til valg - innvendig mobilt dekke og valgavlukker
Dagens valgavlukker er gamle og slitte, de er heller ikke optimale i forhold til universell utforming for
velgere som har spesielle behov. Vi har kjøpt inn ca. 10 nye valgavlukker ved tidligere valg. Disse brukes
ved forhåndsstemming på rådhuset og på valgdagen ved Åsgården krets. Det er ønskelig at vi kjøper inn
nye valgavlukker til alle stemmestedene, slik at vi har valgavlukker som tilfredsstiller dagens krav.
Investeringen gjelder også innkjøp av mobilt dekke til Hortenshallen, for å hindre skader på underlaget i
hallen ved bruk av hallen som stemmelokale.
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6. Helse og velferd
6.1. Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden
Kommunalområdet prioriterer en fortsatt dreining mot forebygging og hjemmebaserte tjenester i tråd
med den vedtatte strategiplanen til Helse og velferd. Innovasjon i form av flere prosjekter er iverksatt og
planlagt innen tjenestekvalitet og effektivitet. Bedre samarbeid innen kommunalområdet og i kommunen,
samt med spesialisthelsetjenesten skal gi gevinster for innbyggerne. En økning i behovet for tjenester i
befolkningen må løses med prioriteringer innen Helse og velferd.

6.2. Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse- og boligservice er helseområdets forvaltningsenhet og behandler søknader om helse- og
omsorgstjenester til alle pasient- og brukergrupper over 18 år. Dette gjelder personer med somatisk –
og/eller psykisk sykdom, skade, lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne,
og som fører til behov for nødvendig helse- og omsorgshjelp i det daglige. Enheten har også ansvar for
behandling av søknader og tildeling av kommunale utleieboliger og Husbankens økonomiske virkemidler
til personer og familier som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Helse- og boligservice gir råd og
veiledning til innbyggerne når det gjelder kommunens ulike botilbud, samt helse- og omsorgstjenester og
har ansvar for samhandling med spesialisthelsetjenesten når det gjelder utskrivningsklare pasienter,
helhetlige pasientforløp og koordinering.
Enhet sykehjem yter heldøgns tjenester til personer med demens av ulik grad, somatiske sykdommer og
behov for skjermet plass i tidsbegrenset periode. Enheten består av tre sykehjem, Borre med 48 plasser,
Åsgårdstrand med 52 plasser hvorav to av plasser til korttid/rulleringsplasser og Indre havn sykehjem med
58 plasser (56 plasser fra 2019), samt kjøkken og vaskeri.
Enhet Hjemmetjenester yter nødvendige helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet til innbyggere i
Horten kommune. Enheten er organisert i ulike avdelinger (Syd, Nord, Tveiten, Borre, Sentrum, Praktisk
Bistand og en egen nattavdeling). I enhet hjemmetjenester er også Åsgata omsorgsbolig, bestående av 18
leiligheter tilknyttet døgnbemanning, samt brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Enhet for rus og psykisk helse (EROPH) yter tjenester til personer med rus og/eller psykiske utfordringer,
hvor utgangpunktet er hjelp til selvhjelp. Enheten består av fire ulike team (Mottaksteam, Aktivitetsteam,
Vekstteam og Mestringsteam) hvor inndelingen tar utgangspunkt i behovet til den enkelte bruker.
Hovedoppdraget til EROPH er å bidra til å bedre levekårene for personer som har et rusmiddel- og/eller
psykisk helseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv.
Enhet for Voksenhabilitering gir bo, omsorgs- og helsetjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.
Enheten består av syv bofellesskap, to dagsentra og en avdeling for basetjenester. Det ytes tjenester til
unge voksne med lettere funksjonshemminger fra avdeling Miljøtjenesten. Enheten har avlastning- og
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støttekontakttjenester. Alle tjenester i Voksenhabilitering har som mål å bidra til størst mulig mestring og
selvstendighet for den enkelte.
Enhet Legetjenester har ansvar for fastlegetjenesten og for samfunnsmedisinske oppgaver i kommunen.
I tillegg til avtaler med fastlegekontorene organiserer den fengselshelsetjenesten ved Bastøy og Horten
fengsel. Samfunnsmedisinske arbeidsområder omfatter folkehelse, miljørettet helsevern, smittevern og
folkeopplysning.
Enhet Horten helsehus består av Braarudåsen rehabiliteringssenter, Braarudtoppen og Åsentunet
omsorgsboliger, Horten legevakt, øyeblikkelig hjelp avdeling som også ivaretar utskrivningsklare
pasienter, Frivilligsentralen, Frisklivssentral, to Eldre- og aktivitetssenter, fire dagaktivitetssentre med
vedtak, Hverdagsrehabilitering (HvR), koordinatorer for kreft og demens, kommunal og
privatpraktiserende fysioterapi tjeneste, kommunal ergoterapi tjeneste og korttidslager for hjelpemidler.

6.3. Mål for kommunalområdet
Overordnet mål
Attraktivitet

Mål
Helse og velferd er en
attraktiv arbeidsplass

Helse og velferd er en
lærende organisasjon i
utvikling

Indikator/målemetode
Ansattes trivsel, målt i
medarbeiderundersøkelsen
10-faktor
Heltidskultur, øke prosent
gjennomsnittlig
stillingsstørrelse
Kompetanse på nivå med mål i
Strategiplanen om
kompetanse
Vi har tilstrekkelig antall
kvalifiserte søkere til hver ledig
stilling
Deltakelse på læringsnettverk

Systematisk forbedringsarbeid
med resultater i alle enheter
Tar i bruk ny teknologi og
arbeidsmetoder

God oppvekst

Trygghet for innbyggerne

Forventet
2018
4

65,0 %

80,0 %

100,0 %

9,7

10,0

Tiltak
implementeres

Effekt av
tiltak

Variasjon

Systematisk
arbeid
I prosess Ansatte har
kompetanse
og bruker
System
System
påbegynt implementert

V i utnytter ressursene på Vi har felles metodikk for
en god måte
arbeidsplanlegging i alle
relevante avdelinger
Tiltak mot barnefattigdom Barnefamilier prioriteres ved
55,0 %
tildeling av startlån, tilskudd og
kommunale boliger
Følger tiltak i handlingsplan
Følger
mot barnefattigdom
Flest mulig av innbyggerne Antall helsefremmede
10
er i arbeid, utdanning eller gruppetilbud i Helse og velferd
annen aktivitet
Antall tildelinger av startlån til
38
kjøp av bolig og refinansiering
Netto driftsutgifter til
Bedre enn K13
forebygging per innbygger
Tjenestene er forutsigbare Alle tjenestemottakere har en
og sammenhengende
tjenesteansvarlig (TA)
Alle tjenestemottakere med IP
har en navngitt koordinator
Samarbeid med
Forløp under
spesialisthelsetjenesten om
utvikling
pasientforløp
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nivå

60,0 %

Følger
10

22
=K13
100,0 %
100,0 %
Effekt av
rutiner
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Mål
Indikator/målemetode
Tjenestene er tilgjengelige Antall fakturerte
"overliggerdøgn" i
spesialisthelsetjenesten
Informasjon om tjenestene på
kommunens hjemmeside
Oppstart av tjeneste etter
vedtak skal skje innen 14 dager
Prioriterer hjemmebaserte
tjenester, målt i dekningsgrad
hjemmetjenester og heldøgns
omsorg (institusjon og bolig) er
på nivå med K13
Vi overholder tre måneders
garanti for plass heldøgns
omsorg
Tjenestene medvirker til at Andel omgjorte vedtak fra
tjenestemottakere
Fylkesmannen etter klage
opplever mestring og
trygghet
Andel tjenestemottakere med
4 legemidler eller mer som har
fått legemiddelgjennomgang i
løpet av året
Andel tjenestemottakere med
høy risiko for underernæring
som har en tiltaksplan på
ernæring
Andel tjenestemottakere med
kartlagt ernæringsrisiko det
siste året
Følger tiltak i
pasientsikkerhetsprogrammet
og gjennomfører
pasientsikkerhetsvisitt i alle
avdelinger
Saksbehandlingstid for
søknader på helse- og
omsorgstjenester er kortere
enn makstid, jfr. regelverk
Tjenestene utformes slik at Brukerundersøkelse
innbyggerne kan påvirke
egen hverdag
Brukerutvalg eller tilsvarende
Vi samhandler med
Alle tjenestemottakere fra
hverandre for utvikling av Oppvekst skal ha avklart
tjenester
innholdet i tjenestetilbudet sitt
innen 3 mnd. før overgang til
Helse
Antall formelle møteplasser
mellom kommunalområder
Antall samarbeidsprosjekter
Bedre tjenester gjennom
deltakelse i
Samhandlingsforløpet sammen
med SiV og andre kommuner
Score på faktor 9 i
medarbeiderundersøkelsen
"Mestringsklima, kultur for å
samarbeide og gjøre hverandre
gode"
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Forventet
2018
90

Mål 2022
50

Tilstrekkelig

God
95,0 %

95%

=K13

100,0 %

100,0 %

4,0 %

15,0 %

95,0 %

95,0 %

95,0 %

100,0 %

Se tekst

2 uker

Delvis Gjennomført
gjennomført
Gjennomført Gjennomført
100,0 %

10

10

3
Iverksatt, ser
noen effekt

7
Effekt av
tiltak

4,5

4,7
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Virkemiddel for å nå mål
Helse og velferd er en attraktiv arbeidsplass
Dagens resultat/nåsituasjon
KOSTRA tabellen under viser at Horten ligger litt under KOSTRA gruppe 13 når det gjelder andel personell
med fagutdanning i omsorgstjenesten og noe over når det gjelder ansatte med fagutdanning fra høgskole.
Nøkkeltall for 2017

Horten

K13

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning

73

74

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning, videregående skole

36

38

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning høgskole/universitet

37

36

Kommunalområdet har videre en målsetting om å kvalifisere 20 assistenter til helsefaglig utdanning årlig.
Det er inngått avtale med Fønix om slikt kvalifiseringstiltak. Per nå er det 29 deltakere hvorav 22 er fra
voksenhabilitering, 5 fra hjemmesykepleien og 2 fra sykehjem. Tiltaket er ett eksempel på samhandling
på tvers av enhetene i kommunalområdet for utvikling av ansattes kompetanse. Statistikk i Framsikt viser
at det nå er 78,71 årsverk assistenter (190 ansatte).
Statistikken viser at kommunalområdet hadde 439 søkere på utlysning av 72 stillinger de to første tertial
i 2018, noe som gir et gjennomsnitt på 6,1 søkere per stilling. Antall søkere varierer fra to stillinger som
sykepleier til 133 søkere på stillinger som aktivitør på Braarudtoppen.
Kommunalområdet deltar i prosjektet «Nytt blikk» som handler om heltidskultur. Oversikt i Framsikt viser
at kommunalområdet helse og velferd har 653 årsverk fordelt på 1 040 ansatte, som gir en gjennomsnittlig
stillingsstørrelse på 65%.
Ansattes trivsel måles i en årlig medarbeiderundersøkelse, 10-faktor. Vårens resultat for hele
kommunalområdet, med 61% svar, ga følgende resultat:
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Strategi for måloppnåelse
Det er til enhver tid behov for ulike tiltak for å sikre at kommunen har attraktive arbeidsplasser. Ledere
må ha et kontinuerlig fokus på kompetanse og trivsel på arbeidsplassen. Dette handler om oppfølging av
resultatene i medarbeiderundersøkelsen og iverksettelse av tiltak som virker positivt inn på faktorene
«mestringsorientert ledelse» og «mestringsklima». I forbindelse med rullering av Strategiplanen for Helse
og velferd, vil det defineres målsettinger for andel ansatte med fagutdanning i den enkelte enhet.
Implementering av verktøyet Framsikt har gitt nye muligheter for å fremskaffe faktagrunnlag. Videre vil
gjennomføring av tiltak i prosjektet «Nytt blikk» jobbe videre med heltidskulturen.
Helse og velferd er en lærende organisasjon i utvikling
Dagens resultat/nåsituasjon
Det er et kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling og rett bruk av kompetanse, samt bruk av metodikk
som tjenestedesign for utvikling av tjenester med høy kvalitet.
Høsten 2018 avsluttes Læringsnettverk «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» som gjennomføres i regi
av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. I den forbindelse implementeres felles
verktøy for kommunikasjon mellom aktører (internt i kommunen og opp mot sykehuset) og kategorisering
av pasienter. Hjemmetjenesten deltar i læringsnettverk lindrende behandling og omsorg som startet opp
høsten 2018.
Kommunalområdet Helse og velferd utprøver nye løsninger for arbeidsplanlegging, organisering og
samhandling mellom tjenestene. Man har fått erfaringer i flere utviklingsprosjekter og etablert en felles
forståelse om at innføring av velferdsteknologi ikke bare handler om den teknologiske løsningen og de
gevinstene den gir, men at det også i stor grad handler om organisasjonsutvikling og ledelse.
Helse har derfor ikke fokusert på antall velferdsteknologiske løsninger i drift, men å bygge en
organisasjonsstruktur som er robust, fleksibel og effektiv og som ser på samlet utnyttelse av ressurser.
Status på dette området er:






Sporingsteknologi (GPS) er igangsatt både i sykehjem og dagaktivitetssenter.
Forsøk med medisindispenser er under planlegging.
Differensiert tilgang/låssystem på sykehjemmenene er i utredningsfase og Hjemmetjenesten
deltar i en felles anskaffelse på elektroniske dørlåser til hjemmeboende. Anskaffelsen ledes av
VOIS.
En helhetlig tilsyns- og responssentertjeneste, lokalisert på den kommunale legevakten tas i bruk
høsten 2018.
Velferdsteknologiske løsninger/øvingsrom for velferdsteknologi etablert på Braarudåsen senter.

Strategi for måloppnåelse
Kommunalområdet vil ta i bruk oversiktstavler til bruk for samhandling og sanntids informasjonsflyt
mellom hjemmetjenesten og responssenteret. I tillegg er det ønskelig å se hvordan oversiktstavlene kan
anvendes til samhandling rundt logistikk og pasientflyt mellom korttids- og rehabiliteringsplasser, ØHDavdelingen, Helseservice og hjemmetjenesten.
Tiltak for å nå mål i Strategiplanen som bidrar til at innbyggere kan bo selvstendig og trygt i eget hjem er
fast post på alle ledermøter i helse og velferd.
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Vi utnytter ressursene på en god måte
Dagens resultat/nåsituasjon
Det strategisk planleggingsverktøyet Spider er implementert og benyttes i daglig arbeidsplanlegging på
alle avdelinger i hjemmetjenesten. Det gjenstår noe teknologisk utvikling hos journalleverandøren før
programmet kan lage en felles optimering av arbeidslistene.
Strategi for måloppnåelse
Kommunalområde Helse og velferd har etablert systemer og strukturer for løpende vurdering av
styringsdata. Dette som grunnlag for utviklende tiltak for samhandling på tvers av kommunalområdets
enheter.
Tiltak mot barnefattigdom
Dagens resultat/nåsituasjon
Tiltak i vedtatt Handlingsplan mot fattigdom følges. Enhet Legetjenester bidrar i kommunens engasjement
i Program for folkehelse.
Dette er en ny indikator hvor det følges med på i hvilken grad barnefamilier prioriteres ved tildeling av
startlån, tilskudd eller kommunale boliger. Status viser akseptabelt nivå, noe under ønsket resultat, men
over Husbankens målsetting om 50%.
Strategi for måloppnåelse
Kommunalområdet følger utviklingen og iverksetter tiltak ved behov, ofte i samarbeid med andre
kommunalområder.
Flest mulig av innbyggerne er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet
Dagens resultat/nåsituasjon
Tall fra KOSTRA rapport 2017 viser at Horten kommune fortsetter en ønsket økende prioritering til
forebyggende arbeid og nå prioriterer området høyest, sammenlignet med gjennomsnittet i Vestfold og
KOSTA gruppe 13.
Nøkkeltall for 2017

Horten

K 13

Vestfold

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse per innbygger, konsern

301

189

172

Antall tildelinger av startlån til kjøp av bolig sier noe om hvor mange som oppnår målsettingen om å gå
fra «leie til eie». Det å eie egen bolig gir både trygghet og en verdsatt sosial rolle. Det er en nasjonal
strategi fra Husbanken at flest mulig vanskeligstilte hjelpes til å eie egen bolig. Dette motvirker også en
situasjon hvor det stimuleres til høye priser i det private leiemarkedet. Horten kommune søker om kr 50
mill. fra Husbanken til formidling av startlån i 2018 og erfaringene fra tidligere år viser at startlån er et
virkemiddel som virker etter hensikten.
Et nytt tiltak, på tvers av enheter, er etablering av Familie- og nettverksråd 0-100 år.
Enhet Voksenhabilitering har etablert arbeids- og læringsarenaer for personer med nedsatt funksjonsevne
for å øke denne gruppens deltagelse i arbeid- og arbeidsrelatert aktivitet. Unge voksne deltar i kafédrift,
produksjon og salg av produkter, produksjon av lokal eplesider, samt arbeid i ulike deler av den
kommunale driften både innen teknisk, kantine, og forebyggende arbeid for at eldre kan bo hjemme
lenger (strøing, utkjøring av ved etc.).
Enhet Horten helsehus har forebyggende tiltak med måltall innen: friskliv, fysioterapi og trening i grupper,
hverdagsrehabilitering, Frisk senior (forebyggende tiltak for seniorer), eldresenter og dagaktivitetssenter,

Side 51 av 185

Horten kommune

Økonomiplan for 2019-2022

kortidslager for hjelpemidler, øyeblikkelig hjelp og tilbud til innbyggere med diagnosene demens, kreft og
kols.
Enhet for rus og psykisk helse har flere forebyggende tiltak, som ulike gruppetilbud, Losen dagsenter,
lavterskel sysselsettingstilbud (HAV) og feltpleie. Gruppetilbudene i EROPH er for tiden Livsstyrketrening,
traumestabilisering, aktivitetsgruppe for ungdom, musikkgruppe, golfgruppe, treningsgruppe, gatefotball
og pårørendegruppe innen rus og psykisk helse. Det planlegges å videreføre angstmestringsgruppe som
tidligere fra nyttår, og i tillegg et gruppetilbud for ungdom med psykisk strev på Horten videregående
skole. Det siste i et samarbeid med kommunalområdet Oppvekst.
Enhet Legetjenester fører tilsyn med miljøfaktorer som kan påvirke folkehelsen gjennom sitt arbeid med
miljørettet helsevern og smittevern. Enheten bidrar også med samfunnsmedisinsk kompetanse ovenfor
alle kommunens kommunalområder.
Strategi for måloppnåelse
Kommunalområdet har fokus på å prioritere forebygging og tidlig intervensjon for å redusere fremtidig
behov for tjenester. I en økonomisk presset situasjon kan dette være utfordrende. Det er likevel mange
muligheter innenfor dagens rammer og disse må utnyttes systematisk. Tiltak som rettes mot hele
befolkningen regnes ofte som de mest kostnadseffektive. Langsiktig satsing på helsefremmede og
forebyggende tiltaksforskning er områder Helse og velferd ønsker å prioritere.
Samfunnsmedisinsk kompetanse bidrar til å ivareta gode folkehelseløsninger i kommunens planprosesser
og i de løpende vurderinger av forhold som påvirker folkehelsen. Tilsynsvirksomheten med miljørettet
helsevern reduserer helseskadelige miljøbelastninger i befolkningen.
Tjenestene er forutsigbare og sammenhengende
Dagens resultat/nåsituasjon
Alle tjenestemottakere skal ha en tjenesteansvarlig (TA) fra den enheten som har hovedansvaret for
oppfølgingen av pasienten eller brukeren. Tidligere ble det hentet informasjon om tjenesteansvar i et eget
system. Per nå må det foretas manuell telling for å fremskaffe fakta. Det er ønskelig å etablere en
elektronisk automatisert løsning for å fremskaffe informasjonen.
Alle med individuell plan får en navngitt koordinator, som i Horten kommune i all hovedsak er
tjenesteansvarlig. Kommunen har gått til innkjøp av elektronisk IP, og jobber per september 2018 med å
konvertere alle IP over i nytt elektronisk system. Ved overgang til elektronisk IP, vil koordinator uten
unntak være navngitt og kjent, siden dette systemet krever at koordinator oppretter plan, med planeier
og deltakere i planen med egen pålogging. Det avholdes halvårlige opplæringer av tjenesteansvarlige og
koordinatorer i Helse og Oppvekst for kompetanseheving og felles forståelse.
I samhandlingsforløpet «Hjem til hjem», finansiert med midler fra Fylkesmannen i Vestfold og Helse Sørøst, jobber sykehuset og kommunene sammen for å sikre kompetanse og rutiner for samhandling.
Målsettingen er at innbyggerne skal oppleve helhetlig, gode og samordnede tjenester i forbindelse med
inn- og utskrivning mellom kommune og sykehus. Det er nedsatt en programgruppe hvor Horten bidrar,
og det er etablert lokale forbedringsteam i hver kommune og klinikk på sykehuset. I Horten har man tatt
utgangspunkt i statistikk for re-innleggelser, med målsetting om å redusere antall unødvendige
reinnleggelser, ved å øke ansattes kompetanse, forbedre rutiner og styrke pasientens egenmestringsevne.
Strategi for måloppnåelse
Alle som får vedtak om tjenester får tildelt en tjenesteansvarlig (TA).
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Alle med individuell plan får en navngitt koordinator, som i Horten kommune i all hovedsak er
tjenesteansvarlig. Kommunen har gått til innkjøp av elektronisk IP, og jobber per september 2018 med å
konvertere alle IP over i nytt elektronisk system. Det avholdes halvårlige opplæringer av
tjenesteansvarlige og koordinatorer i Helse og Oppvekst for kompetanseheving og felles forståelse.
Ved bruk av elektronisk planlegging og kjøreruteoptimalisering (Spider) sikrer Hjemmetjenesten
personkontinuitet fra ansvarspersoner med rett kompetanse til den enkelte pasient, og den sørger også
for at vi minimerer antallet personer inn i pasientens hjem. Dette vil være forebyggende for å kunne sikre
tidlig identifisering og intervensjon ved f.eks. akutt funksjonsnedsettelse, forverring av sykdom etc. For
pasient og bruker vil det skape økt trygghet og forutsigbarhet.
Sammen med Sykehuset i Vestfold og andre samarbeidspartnere må det holdes kontinuerlig fokus på
rutiner for samhandling med tilgang til tilhørende styringsinformasjon som gir kunnskap om effekt av
tiltak.
Tjenestene er tilgjengelige
Dagens resultat/nåsituasjon
Når det gjelder antall overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten ser man effekt av tidligere iverksatte tiltak.
I 2017 hadde Horten kommune 73 overliggerdøgn. Per 24. september 2018 har kommunen ca. 93
overliggerdøgn til en kostnad på kr 4 747,- per døgn.
Helse og velferd deltar i informasjonsarbeid på kommunens nettsider og har i tillegg egne sider på sosiale
medier. Alle sykehjemmene, Frivilligsentralen, Horten aktivitetssenter, Frisklivsental, Frisk senior og
Braarudtoppen/Åsentunet har egen side på Facebook.
Voksenhabilitering har etablert en side på Facebook for dagsenteraktiviteter og vil i perioden se på
hvordan brukere og pårørende fremover i større grad kan påvirke avlastning- og fritidstilbudene i
kommunen i en interaktiv løsning hvor brukere selv velger hvordan vedtakstimer skal brukes og på hva.
Det vil også legges vekt på tilpasning av enhetens sider på kommunens nettside slik at tilgjengelighet og
interaksjon fra brukere kan bedres.
EROPH har gått gjennom innhold på kommunens nettsider om enheten sammen med
brukerrepresentanter for å sikre mer brukervennlig og tilgjengelig informasjon. I EROPH har
Ungdomskontakten egen Facebook side. Enheten har mål om å opprette sider på Facebook for
Aktivitetsteam og for EROPH også.
Det er potensielt store forbedringer i en helhetlig strategi for digitalisering av tjenestene. Det er et godt
samarbeid mellom kommunalområdene og satsingen på digitalisering samordnes ytterligere i 2019.
Helse- og boligservice har satt av egne ressurser for å ivareta informasjonsformidling til kommunens
innbyggere når det gjelder kommunens helse- og omsorgstjeneste i kommunalområdet Helse og velferd.
Det fokuseres på egenmestring og innbyggernes eget ansvar og mulighet for tilrettelegging i bosituasjon,
samt i sosiale og/eller mer praktiske områder i livet.
Helse- og boligservice har satt av egne ressurser for å ivareta informasjonsformidling til kommunens
innbyggere når det gjelder kommunens helse- og omsorgstjeneste i kommunalområdet Helse og velferd.
Det fokuseres på egenmestring og innbyggernes eget ansvar og mulighet for tilrettelegging i bosituasjon,
samt i sosiale og/eller mer praktiske områder i livet. Helseområdets nettsider er i 2018 forbedret, slik at
innbyggerne enklere skal kunne orientere seg i kommunens tjenestetilbud. Helse- og boligservice vil innen
utgangen av 2018 gjøre det mulig å sende inn søknader på helse og boligtjenester digitalt.
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Ventetid (iverksettelsestid) for utvalgte tjenester er en nasjonal kvalitetsindikator som kommunen per i
dag ikke har system for å fremskaffe fakta eller rapportere på. Det er iverksatt tiltak for å heve kvaliteten
på registrering av grunnlagsdata.
Når det gjelder dekningsgrader har Horten lavest andel mottakere av hjemmetjenester per 1000
innbyggere i alle aldersgruppene over 67 år. Kommunen har startet utvikling av tilbud med bolig med
heldøgns bemanning til innbyggere over 80 år, men har betydelig lavere dekning av dette tilbudet enn
gjennomsnittet i Vestfold og KOSTRA gruppe 13. Det er grunn til å tro at andelen økes ved neste
rapportering når nye omsorgsboliger på Braarudtoppen inkluderes i statistikkgrunnlaget. Andelen
innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon i Horten er som gjennomsnittet i K13 og i Vestfold.
Nøkkeltall for 2017

Horten

K13

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

22

21

Vestfold
(2016)
(24)

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

48

62

(65)

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

271

299

(323)

Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning

21

27

(42,8)

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon, i prosent

11,4

11,7

(11,0)

Kommunen har over tid overholdt alle garantier om plass med heldøgns omsorg innen tre måneder.
Strategi for måloppnåelse
Kommunalområdet må hele tiden ha oversikt over at det er samsvar mellom kapasitet og behov slik at
tjenestene er tilgjengelige for de som trenger dem. Videre skal nettsidene være informative og
tilgjengelige for befolkningen.
Tjenestene medvirker til at tjenestemottakere opplever mestring og trygghet
Dagens resultat/nåsituasjon
Til og med 2. tertial 2018 har Helseservice mottatt 7 klager på vedtak med avslag (rettighetsklager). Etter
ny vurdering ble 6 klager oversendt til Fylkesmannen for prøving, mens i 1 sak endret kommunen selv
vedtaket til klagers gunst. Fylkesmannen ga kommunen medhold i 5 av sakene, mens i 1 sak fikk
kommunen pålegg om ny utredning og nytt vedtak.
Enhet sykehjem har mål om en legemiddelgjennomgang av alle pasienter med sykehjemslege, sykepleier
og farmasøyt. Rutine for slik forbedret praksis er etablert og det utvikles nå rapporteringssystem for
vurdering av måloppnåelse. Hjemmetjenesten sender beskjed til fastlege om behov for
legemiddelgjennomgang, men det mangler et fullgodt rapporteringssystem.
Ivaretakelse av pasientenes ernæringsmessige forhold. På sykehjemmene gjøres det rutinemessig
vurdering (MUST-registrering) av alle pasienter. I de tilfeller det avdekkes ernæringsmessig risiko følges
dette opp med egne tiltak i pasientens journal. Det er ikke etablert tilstrekkelig system for registrering av
tiltakene slik at kommunens rapport på nasjonal kvalitetsindikatorer om ernæringsmessige forhold blir
pålitelig.
I Hjemmetjenesten, med et gjennomsnittlig antall pasienter på 568 personer, er 71% (404 personer)
kartlagt for ernæringsmessig risiko det siste året. Hos 7,5% av disse pasientene fant man høy risiko for
underernæring. Alle disse (100%) har tiltaksplan på ernæring.
Hjemmetjenesten har et prosjekt som har fokus på måltidsglede for eldre hjemmeboende. En gang i uka
kommer frivillige fra bygdekvinnelaget på Nykirke og lager tradisjonell hjemmelaget mat som serveres i
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felleslokalet på Gannestad. Måltidet i seg selv, har ikke bedret beboernes fysiske helse, men har vist å ha
stor effekt på beboernes trivsel, velvære og bidratt til økt sosialt fellesskap i boligen.
Hjemmetjenesten har fått ytterligere nye prosjektmidler for å bredde ut konseptet til andre
omsorgsboliger. Dette arbeidet startet i 2018 og vil fortsette ut i 2019.
På sykehjemmene arbeides det også systematisk med kartlegging av ernæringsmessig risiko og
påfølgende tiltak. Presentasjon av nasjonal statistikk avdekket at det finnes forbedringspotensial når det
gjelder dokumentasjon av ivaretakelse i IPLOS-systemet.
Målet med det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» er å redusere pasientskader,
bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og å forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten ved
å jobbe systematisk med legemiddelhåndtering, forebygging av fall og sår og ledelse av pasientsikkerhet.
Sykehjemmene har gått til innkjøp av flere luftmadrasser som har ført til redusert antall liggesår.
For flere av områdene er det nå etablert egne indikatorer på dette målområdet, ref. rapportering øvrige
punkter.
For å ha oversikt over, og følge med på implementering, ivaretakelse av utvalgte områder er pasienttavler
tatt i bruk i sykehjem og delvis i hjemmesykepleien.
Kommunalsjef helse og velferd gjennomfører systematisk pasientsikkerhetssamtaler i alle avdelinger.
Ansatte gir tilbakemelding om at dette er et nyttig tiltak hvor de kan være i direkte dialog med øverste
leder.
Per i dag kan ikke saksbehandlingstiden måles systematisk. Det er utviklet nasjonale kvalitetsindikatorer,
som henter data fra IPLOS- registeret, hvor det kan rapporteres på ventetid (iverksettelsestid) på
dagaktivitetstilbud, hjemmetjenester, støttekontakt og sykehjemsplass. For at denne statistikken skal bli
pålitelig må kommunen etablere system for korrekt registrering av informasjonen i forbindelse med
saksbehandlingen.
Strategi for måloppnåelse
Forvaltningsenheten Helseservice har kontinuerlig oppmerksomhet på å tildele nødvendige og forsvarlige
tjenester, innenfor en stram økonomisk ramme.
Når det gjelder pasientsikkerhet har alle tjenesteytende enheter fokus på at tjenestene skal være trygge
og gode og etablering av egnede strukturer for å ivareta dette.
Presentasjon av nasjonale kvalitetsindikatorer (helsenorge.no) i juni måned, som ble vist i årets
Kvalitetsmelding, avdekket at det må iverksettes tiltak for å sikre at praksis dokumenteres på korrekt måte
i IPLOS, hvor Helsedirektoratet henter fakta fra.
Tjenestene utformes slik at innbyggerne kan påvirke egen hverdag
Dagens resultat/nåsituasjon
Nasjonalt sett pågår det for tiden en dreiing av praksis med fokus på spørsmålet «Hva er viktig for deg?»
og dette er en sentral strategi også i Horten. Ved planlegging av tjeneste skal pasienten medvirke i
utformingen av tjenestetilbudet. Kommunalområdet har iverksatt flere tiltak for å involvere brukerne og
forbedre systematisk innhenting av brukernes erfaringer, både med brukerundersøkelser og pasientreiser
som en del av utviklingsarbeidet (se Kvalitetsmelding).
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Høsten 2017 ble Brukerutvalg for kommunalområdet helse og velferd etablert, bestående av fire
representanter for innbyggerne og tre hovedtillitsvalgte.
Helse- og boligservice har i samarbeid med Eiendom gjennomført en brukerundersøkelse, hvor søkere til
kommunal leiebolig og som takket nei til tilbud, ble spurt om hvorfor de takket nei. Undersøkelsen er
nærmere omtalt i Temaplan for boligsosialt arbeid.
Enhet for sykehjem gjennomfører ikke egne brukerundersøkelser men har etablert et felles brukerråd for
sykehjemmene.
Både enhetene Hjemmetjenester og Voksenhabilitering gjennomførte i 2017 brukerundersøkelser blant
tjenestemottagere og pårørende som måler i hvilken grad de er fornøyde med tjenestene som gis. Disse
undersøkelsene videreføres i 2018.
EROPH har fast ansatt erfaringskonsulent som skal bidra til brukermedvirkning på systemnivå, og
Aktivitetsteam (Losen) har eget brukerråd. EROPH har gjennomført brukerundersøkelse (KS) høsten 2017,
og skal gjennomføre undersøkelsen på nytt høsten 2018.
Som grunnlag for forbedring av tjenestene har EROPH og Enhet Voksenhabilitering gjennomført
brukerinnsiktsintervjuer, som en ny metode for involvering av brukerne.
Strategi for måloppnåelse
Høsten 2018 vil det for første gang avholdes en Helsekonferanse og tema for dagen er «Hva er viktig for
deg?» Målsetting med konferansen er å utvikle et felles grunnlag for dreiing og utvikling av tjenester.
Vi samhandler med hverandre for utvikling av tjenester
Dagens resultat/nåsituasjon
Gjennom systematisk samarbeid og rutiner for planlegging av overganger mellom kommunalområdene
Oppvekst og Helse og Velferd. Koordinator er organisert under Miljøtjenesten og følges opp av leder
derfra. Man har god oversikt over barn og unge i målgruppen. Tjenestemottagere innkalles til et møte –
«Velkommen til Voksenhabilitering» på høsten året før oppgaven overtas av kommunalområde helse. I
tillegg til et slikt fellesmøte avklarer koordinator individuelle tjenestebehov i møtet med den enkelte.
Samarbeidsmøter og rutiner mellom tjenestesteder og Helseservice sikrer at tjenestebehovet drøftes opp
mot vedtak før overgangen.
Målsettingen om minst ti formelle møteplasser mellom kommunalområdene Oppvekst og Helse og
velferd er nådd. Det samarbeides nå blant annet om Koordinerende enhet og individuelle planer, om
habilitering, HYSJ, Vi bryr oss i Horten, Kollega-team ungdom, Ung i Horten, Ungdomsutvalg,
foreldreveiledningsgrupper, handlingsplan mot fattigdom og ruskontrakter. I tillegg nystartet familie- og
nettverksråd 0-100 år. Avdeling BPA i Hjemmetjenesten samarbeider tett med Oppvekst ved behandling
av søknader om BPA til personer under 19 år. I tillegg deltar Enhet legetjenester på møter med EKU og
byggesaksutvalget.
Samarbeidsprosjekter som legetjenester deltar på er: Program for folkehelse, Nærmiljøprosjektet,
utvikling av Horten havn.
Helse og velferd deltar for tiden i flere samhandlene forbedringsprosesser med SiV og kommunene i
Vestfold. Samhandlingsforløpet fase 1 hadde fokus på utskrivning fra sykehus til kommune mens fase 2
fokuserte på innleggelse fra kommune til sykehus. I tillegg er det etablert eget forløp Samhandling rus og
psykisk helse med fokus på å etablere elektronisk meldingsutveksling.
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Man skal være varsom med å løsrive enkeltfaktorer i medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» som
presentasjon av fakta. Undersøkelsens faktor 9 «Mestringsklima, kultur for å samarbeide og gjøre
hverandre gode» kan imidlertid fungere som indikator på dette området. På vårens undersøkelse scoret
kommunalområdet 4,5 på dette målepunktet, mens gjennomsnittet i kommunen var 4,1
Strategi for måloppnåelse
Det er erkjent at det er i «gråsonene» mellom tjenestene man finner de største forbedringsområdene.
Ved bruk av tjenestereiser, LEAN metodikk og andre verktøy for innovasjon arbeides det systematisk for
å kartlegge forbedringsområder.
Kommunalområdet vil forbedre og effektivisere samhandlingen og pasientflyten ved å ta i bruk digitale
oversiktstavler til sanntidsdeling av informasjon mellom enhetene. Teknologisk innovasjon er sentral i
denne sammenheng som tidligere gjort rede for.
Helse og Velferd har innledet et samarbeid med kommunalområde Oppvekst for å se på muligheter for å
sikre trygghet i et livsløpsperspektiv for barn og unge med utviklingshemming. Tjenestene til disse er delt
i to kommunalområder og det har de siste årene vist seg å medføre i en del barrierer når det gjelder
informasjon, tilgjengelighet og sammenheng i tjenester. I tillegg har det skapt et skarpt skille i
tjenestetilbudet på et sårbart tidspunkt i livet. Det vurderes å se på muligheten for å
samlokalisere/organisere tjenester som omhandler avlastning, fritid, og aktivitet for barn og unge med
utviklingshemming, for å sikre brukermedvirkning, for å kunne skape et helhetlig og koordinert
tjenestetilbud som muliggjør utvikling av trygghet og ferdigheter som den enkelte vil være i behov av for
å leve mest mulig selvstendige liv.
I 2019 iverksettes ny ordning med betaling for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykisk helse,
tilsvarende ordningen for somatiske pasienter. Dette vil fordre etablering av gode rutiner for samhandling
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Samtidig skal flere nye pakkeforløp for pasienter
innenfor rus og psykisk helse implementeres. Også her blir samhandlingsrutiner av vesentlig betydning.

6.4. Utfordringer og strategi
Det vises til Helse og velferd sin Strategiplan som peker ut en retning med klar dreining mot forebygging
og hjemmebasert omsorg. Kommunen skal sammen med innbyggerne legge til rette for at alle kan leve
gode og selvstendige liv så lenge som mulig. En svært sentral endring er hvordan helsepersonell nå skal
legge til rette for selvbestemmelse. Ved å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» fremfor «Hva er i veien
med deg?», er det ønskelig å involvere pasientene i utformingen av egne mål for bedre motivasjon og
mestring.
Iverksatte forebyggende prosjekt
Helse og velferd har fått prosjektmidler til å etablere et treningsrom for velferdsteknologi på kommunens
rehabiliteringssenter. Det er mange teknologiske hjelpemidler og løsninger som kan hjelpe den enkelte til
å klare seg selv i hverdagen, og mestre egen livssituasjon. Utfordringen er å implementere
velferdsteknologiske løsninger i hjemmet, der både pasient, pårørende og ansatte er utrygge på effekten
av løsningen. Dette rommet kan en bli henvist til eller bli innlagt på, der pasient, pårørende og ansatte i
hjemmetjenesten trygges på funksjon, bruk og effekt av ulike velferdsteknologiske løsninger.
Horten etablerer eget responssenter for trygghetsalarmer og velferdsteknologi. Når velferdsteknologiske
løsninger breddes ut til hjemmeboende pasienter vil det kunne medføre store kvalitative gevinster for
den enkelte pasient, samt en økning av kvaliteten og effektiviteten av de hjemmebaserte tjenestene. Da
er det særdeles viktig at kommunene er rustet for å ivareta de alarmer og uforutsette hendelsene som
må håndteres. Ved å opprette et responssenter i tilknytning til legevakten i Horten kommune vil vi kunne
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sikre rask håndtering av alarmer/uforutsette hendelser på en hensiktsmessig og effektiv måte ute i
tjenesten.
Horten kommune deltar i Husbankens kommuneprogram for perioden 2016-2020. Programmet bygger
på målene i strategien «Bolig for velferd», og består av 3 hovedmål; alle skal ha et godt sted å bo, alle med
behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet og den offentlige innsatsen skal være helhetlig
og effektiv. Innenfor hovedmålene kan det blant annet være delmål som: Hjelp fra midlertidig til varig
bolig, hjelp til å skaffe bolig, forhindre utkastelser, gi oppfølging og tjenester i hjemmet, sikre god styring
og målretting av arbeidet, stimulere til nytenkning og sosial innovasjon, planlegge for gode bomiljø.
Temaplan for boligsosialt arbeid rulleres høsten 2018, og det boligsosiale arbeidet beskrives som
helseforebyggende tiltak.
Helse og velferd satser på forebygging. Dette er krevende i en situasjon hvor stadig flere av innbyggerne
har behov for lovpålagte tjenester. Det satses på informasjonstiltak og involvering av innbyggerne i
tjenestene. Det arbeides med å øke kompetanse og kommunen satser på flere omsorgsformer inkludert
systematisk bruk av velferdsteknologi.
Kommunalområdet jobber med smittevern via vaksinasjonstilbud til befolkningen, influensavaksinering
av egne ansatte for å redusere smittepresset på tjenestemottakere, smitteverntiltak i skoler, barnehager,
under festivaler o.l., målinger av badevannskvalitet og generelle smittevernråd til befolkningen gjennom
bl.a. media. Kommunens leger på legevakt, fastlegekontorer og sykehjem har fokus på antibiotika
resistens, og kommunalområdet har systemer for tuberkulosekontroll og kontroll med resistente
bakterier.
Kommuneoverlegen gir råd og fører tilsyn med miljøforhold som kan ha negativ innvirkning på
helsetilstanden, og gir råd i planarbeidet relatert til helsefremmende tiltak. Kommunalområdet utarbeider
og vedlikeholder planer for helsemessig og sosial beredskap.

6.5. KOSTRA-analyse Helse og veferd
Pleie og omsorg
Horten
2016

Horten Vestfold
2017

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og
omsorgtjenesten(B)

16 024

15 762

17 974

16 489

Tallene for 2017 viser at Horten kommune har lavest netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenestene per
innbygger enn gjennomsnittet i K13 og Vestfold. Når dette justeres for utgiftsbehovet kommer Horten
dårlig ut og har derved mindre penger til denne tjenesten enn de fleste kommuner.
Den senere tid har det vært ønskelig å dreie aktivitet i pleie og omsorg fra institusjon til hjemmebaserte
tjenester. Tabellen viser at slik dreining faktisk har skjedd både i Horten kommune, Vestfold og K13.
Driftsutgifter til institusjoner er redusert til fordel for hjemmebaserte tjenester. Horten kommune har
imidlertid fortsatt høyest andel til institusjoner, og dermed lavest prioritering til hjemmebaserte tjenester,
selv med høyest økning fra 2016 til 2017.
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Kommunehelse
Horten 2016 Horten 2017 Vestfold

Kostragruppe 13

Prioritet
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)

2 389

2 376

2 256

2 308

Netto driftsutgifter per innbygger viser at Horten kommunes kommunehelsetjeneste prioriterer
området omtrent likt sammenlignet med gjennomsnittet i Vestfold og K13 når man justerer for
utgiftsbehov.

6.6. Sammendrag budsjett
Den økonomiske rammen til kommunalområde Helse og velferd er redusert for 2019 samtidig med at
inntektene ser ut til å bli lavere. Dette gjør det nødvendig med en omprioritering av ressurser innen
kommunalområdet. De tre siste årene har ventetid på sykehjemsplass blitt kort, det er over tid få
overliggerdøgn og det er gjennomsnittlig overkapasitet på Øyeblikkelig hjelp avdeling og korttidsplasser.
Det indikerer at det er rom for omprioritering til hjemmebaserte tjenester. Behovet for tjenester i
Voksenhabilitering vokser og generelt er det flere yngre tjenestemottagere. Denne tendensen gir
bærekraftutfordringer som også sees nasjonalt.
For 2019 vil det meste av tjenesteproduksjonen opprettholdes på samme nivå, men det foretas en
ytterligere dreining av kapasitet til hjemmebaserte tiltak. Forventet økning i behovet for tjenester må
dekkes med effektiviseringstiltak og innovasjon. Det kan også være aktuelt å redusere tjenestenivået på
enkelte områder. Tjenestene er vesentlig effektivisert de senere år og nye tiltak bør baseres på
innovasjon, eller endringer i tjenester. Det er sentralt at endringer gjøres ut fra hensynet til faglig
forsvarlighet, høy etisk standard og forskningsbasert kunnskap.
Enhet for Rus og psykisk helse får styrket sin ramme i 2019 men tilskuddsmidler til styrking av rusfagfeltet
fases ut, slik at enheten i realiteten får noe redusert ramme og må prioritere lovpålagte tjenester. I Horten
helsehus er det aktuelt å se ØHD avdeling i sammenheng med Braarudåsen senter. Dette vil avhenge av
at tendensen med overkapasitet fortsetter. I perioden 2014-2018 har avdelinger i Horten helsehus betalt
husleie i driftslokalene til Horten medisinske senter KF. Horten helsehus fikk ikke økt ramme til dette, men
finansierte husleien av eksterne tilskuddsmidler. I 2019 foreslås det at kommunalområde Teknisk overtar
driftsansvaret av bygget. Dette medfører at nettokostnadene overføres fra Horten helsehus til teknisk i
budsjettforslaget. De eksterne tilskuddsmidlene bortfaller i 2020 og kostnadene må dermed søkes
inndekket innen gitte økonomiske rammer. Voksenhabilitering har nye tjenestemottagere og må
redusere noe på bemanning i enkelte tiltak for å gi rom til nye. Hjemmetjenesten er noe styrket for å
ivareta økningen i kostnader til BPA og har blitt betydelig effektivisert de senere årene. Det innebærer at
en ytterligere økning i behovet for hjemmetjenester i befolkningen vil medføre at man må redusere andre
tilbud for å styrke hjemmebaserte tjenester. Styrking av bemanning på natt i Hjemmetjenesten skal sørge
for at reduksjon på natt i andre enheter blir kompensert. Enhet for sykehjem foretar en dreining av
kapasitet ved å redusere antallet plasser beregnet til pasienter med svært utfordrende atferd og slår
sammen poster på et sykehjem. Budsjettrammene for kommunalområdet og enheter justeres gjennom
året ut fra resultater i sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Fastlegenes driftstilskudd fastsettes gjennom
sentrale forhandlinger og kostnadene har økt utover lønnsvekst de senere årene slik at
kommunalområdet har prioritert internt innen rammen for å kompensere.
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6.6.1. Driftsbudsjett med endringer
2019
458 082

Beløp i 1000

Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Budsjettendringer inneværende år
Konsekvensjusteringer

Konsekvensjustert ramme
Sum Innsparingskrav ved uendret tjenesteproduksjon
Nye tiltak
Styrking, rus og psykisk helse opptrappingsplan, RNB
Opptrapping, habilitering RNB
Sum Nye tiltak
Endringer i tjenesteproduksjonen
Helårseffekt lønnsoppgjøret 2018
Endring i refusjonsordning fra staten
Teknisk endring grunnet overtakelse av driftsmessig ansvar på
Braarudåsen
Lavere egenbetaling fra institusjoner
Flere tjenestemottakere i Hjemmetjenesten
Styrket ramme grunnet satsingsområder fra forslag til statsbudsjett
Økning av driftstilskudd til fastleger
Driftsmessig konsekvens innkjøp av bil
Sum Endringer i tjenesteproduksjonen
Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon
Omstrukturering av avdeling på Indre Havn sykehjem
Redusere antall sengeposter på Ø-hjelp
Omorganisere bemanning i Voksenhabilitering
Omorganisere ressurser på nattjeneste i Rus og psykisk helse
Tekniske endringer medisiner og innkjøp
Forventet effekt av innovasjonsprosjekter
Sum Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon
Nye tiltak og realendringer

Ramme 2019-2022

6.6.1.1.

Økonomiplan
2020
2021
458 082 458 082

2022
458 082

414
6 427
6 841

414
6 427
6 841

414
6 427
6 841

414
6 427
6 841

464 923

464 923

464 923

464 923

0

-2 451

-5 540

-5 688

1 000
250
1 250

1 000
250
1 250

1 000
250
1 250

1 000
250
1 250

6 611
3 000

6 611
3 000

6 611
3 000

6 611
3 000

-2 201

-2 201

-2 201

-2 201

2 000
2 000
1 705
1 100
-80
14 135

2 000
2 000
1 705
1 100
-80
14 135

2 000
2 000
1 705
1 100
-80
14 135

2 000
2 000
1 705
1 100
-80
14 135

-5 500
-2 374
-2 000
-1 500
-1 400
-1 000
-13 774
1 611

-5 500
-2 374
-2 000
-1 500
-1 400
-1 000
-13 774
-840

-5 500
-2 374
-2 000
-1 500
-1 400
-1 000
-13 774
-3 929

-5 500
-2 374
-2 000
-1 500
-1 400
-1 000
-13 774
-4 077

466 534

464 083

460 994

460 846

Endringer i tjenesteproduksjonen

Helårseffekt lønnsoppgjøret 2018
Styrket helårseffekt i 2019 av lønnsoppgjøret 2018. Beløpet er styrket pr enhet i Administrasjonssjefens
forslag til økonomi- og handlingsplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019
Endring i refusjonsordning fra staten
Ordningen med refusjoner for særlig ressurskrevende tjenester har fått endret egenandel. Horten
kommunes beregnede nedgang i inntekter beregnes til ca 3 mill.
Teknisk endring grunnet overtakelse av driftsmessig ansvar på Braarudåsen
Administrasjonssjefen fremmer sak i desembermøtet for overtakelse av det driftsmessige ansvaret
vedrørende Horten medisinske senter fra Horten medisinske senter KF. Dette er en teknisk justering av
rammene som vil fremkomme av denne saken og vil ikke ha betydning for tjenestetilbudet.
Lavere egenbetaling fra institusjoner
Inntektene fra egenbetaling institusjoner reduseres i tråd med nedgang i antall sengeplasser. Det er
vesentlig usikkerhet knyttet til egenbetaling fordi inntekten er knyttet til pasientenes betalingsevne.
Flere tjenestemottakere i Hjemmetjenesten
Flere innbyggere får tjenester av Hjemmetjenesten som gir økte kostnader. Dette inkluderer organisering
av tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som er organisert i Hjemmetjenesten.
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Styrket ramme grunnet satsingsområder fra forslag til statsbudsjett
Regjeringen foreslår følgende satsingsområder som medfører forslag til styrking av rammen innen
kommunalområde Helse og velferd:
1.
2.
3.
4.

Fastleger i kommunene
Dagaktivitetstilbud for demente
Utskrivningsklare innen rus og psykisk helse
Opptrappingsplanen for rusfeltet

Satsingsområdene i statsbudsjettet styrkes på relevante enheter.
Økning av driftstilskudd til fastleger
Oppgjøret til fastlegene ga høyere kostnad for kommunalområdet enn 2% i kostnadspåslag som må
dekkes av den totale rammen til Helse og velferd selv om noe kompenseres med styrking over
statsbudsjettet som er redegjort for et annet sted.
Driftsmessig konsekvens innkjøp av bil
Når helse og velferd har behov for nye biler, kjøpes disse inn av kommunalområde teknisk. Det overføres
penger fra Helse og velferd sitt budsjett for å drifte bilene.

6.6.1.2.

Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon

Omstrukturering av avdeling på Indre Havn sykehjem
Indre Havn sykehjem slår sammen en post som er forsterket med en sengepost som er skjermet. Det gir
en nedgang med to sykehjemsplasser totalt. Det er bygget opp kompetanse som benyttes mellom enheter
i Helse og velferd. Det planlegges også endring i turnus.
Redusere antall sengeposter på Ø-hjelp
ØHD (Øyeblikkelig hjelp) reduserer driften fra 6 til 4 sengeplasser. Konsekvenser kan være redusert
stabilitet og kvalitet med 1 person på jobb. Det kan bli aktuelt med samlokalisering av Braarudåsen og
ØHD.
Omorganisere bemanning i Voksenhabilitering
Flere av boligene og bofellesskapene i Voksenhabilitering kan redusere kostnadene noe. Endringene
forutsetter vurderinger av de individuelle behovene til berørte tjenestemottagere.
Der hvor tiltaket medfører at noen ansatte må omplasseres innen Voksenhabilitering og
kommunalområdet Helse og velferd gjøres dette i tråd med regelverk.
Omorganisere ressurser på nattjeneste i Rus og psykisk helse
Rus og psykisk helse reduserer bemanning på nattjeneste fra 2 til 1 ansatt. Samtidig styrkes enhet for
Hjemmetjenester på natt for å kompensere for tjenestetilbudet. Konsekvenser kan være redusert
kapasitet til å håndtere akutte situasjoner som kan oppstå. Det kan også føles utrygt for de ansatte i noen
tilfeller selv om forsvarligheten ivaretas.
Tekniske endringer medisiner og innkjøp
Gevinst av innovasjon på aktiv forsyning på sykehjem og lavere priser på medisiner som et resultat av ny
innkjøpsavtale. Ingen konsekvenser for tjenesteproduksjonen.
Forventet effekt av innovasjonsprosjekter
Forventet innsparing som et resultat av innovasjonsprosjekter innen investeringsbudsjettet
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6.6.2. Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Helse og velferd
Bakkeåsen omsorgsboliger
Bil til matombringing kjøkken
Braarudåsen- nye takheiser
Braarudåsen- oppgradering basseng
Braarudåsen senter - fasade
Braarudåsen senter-kjøkken 1.etg
Elektroniske dørlåser i
hjemmetjenesten
Freia - oppgradering av ventilasjon
Helse og Velferd
innovasjonsprosjekter
Helse og Velferd IT-investeringer
Indre Havn sykehjem - fasade
Kommunale boliger
Ludvig Løvåsgt til dagsenter
Lydisolere pasientrom i sykehjem
Nye ovner på kjøkken sykehjem
Ombygging Freia
Trådløst nettverk sykehjem
Velferdsteknologi - Innføring og
uttesting
Sum Helse og velferd

Sum investeringsprosjekter

Økonomiplan
Sum
Ferdig Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 2019år
22
2019
2019
2019
2019
2020
2019

20 000
300
200
500
0
750

0
0
0
0
3 000
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

20 000
300
200
500
3 000
750

2019

2 500

0

0

0

2 500

2019

6 500

0

0

0

6 500

2021

500

500

500

0

1 500

2021
2022
2021
2020
2019
2020
2019
2019

1 000
0
23 000
0
300
2 500
4 000
110

1 000
0
10 000
20 000
0
2 000
0
0

1 000
0
15 000
0
0
0
0
0

0
3 000
0
0
0
0
0
0

3 000
3 000
48 000
20 000
300
4 500
4 000
110

2021

1 000

1 000

1 000

0

3 000

63 160

37 500

17 500

3 000

121 160

63 160

37 500

17 500

3 000

121 160

Bakkeåsen omsorgsboliger
Omsorgsboliger til unge utviklingshemmede, utføres iht. politisk vedtak. Antatt byggestart våren 2019.
Bil til matombringing kjøkken
Kjøkkenet trenger en bil til utkjøring av mat på trange og smale veier - spesielt om vinteren.
Braarudåsen- nye takheiser
Takheis og motor på Braarudåsen er fra 2004. Estimert levetid er 15 år. Per i dag er det vanskelig å få nye
deler til de eksisterende heismotorene. Seil og reimer kan morkne over tid og bør byttes ut.
Braarudåsen- oppgradering basseng
Det investeres i nytt rensesystem for å sikre forsvarlig vannkvalitet. Prosjektet gjennomføres på bakgrunn
av liv og helse.
Braarudåsen senter - fasade
Utrangert kledning oppgraderes for å sikre bygget mot framtidig vanninntrengnings-problematikk.
Utføres mht. liv og helse og for å sikre investerte verdier.
Braarudåsen senter-kjøkken 1.etg
Oppgradering av utrangert kjøkken for å tilfredsstille lovkrav. Nytt kjøkken vil i tillegg gi mer effektiv drift.
Elektroniske dørlåser i hjemmetjenesten
Det installeres nye elektroniske dørlåser hos brukerne av hjemmetjenesten. Adgangskontroll med
elektronisk dørlås gir mer effektiv drift samt høyere sikkerhet for brukerne.
Freia - oppgradering av ventilasjon
Etablering av nytt energieffektivt ventilasjonsanlegg med SD-styring. Vil gi bedre inneklima.
Gjennomføres for å ivareta dagens krav til luftkvalitet (lovlig og forsvarlig), basert på dagens bruk.
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Helse og Velferd innovasjonsprosjekter
Helse og velferd skal utarbeide en helhetlig modell for responssenter, velferdsteknologi og
trygghetsalarm. I første fase som innovasjon knyttet til et kommunalt drevet responssenter. Prosjektet
skal også levere kvalitetstavler elektronisk og en oversikt over kapasitet i sanntid. De elektroniske tavlene
som tas i bruk, skal benyttes til intern samhandling mellom aktører i kommunen for logistikk, pasientflyt
og vurdering av ressursbehov. Andre kommuner har tatt i bruk denne type tavler, men benytter de i
vesentlig grad til informasjon internt i en avdeling - ikke på tvers av enheter.
Helse og Velferd IT-investeringer
Det er behov for diverse oppgraderinger innenfor IT.
Indre Havn sykehjem - fasade
Utrangert kledning oppgraderes for å sikre bygget mot framtidig vanninntrengnings-problematikk.
Utføres mht. liv og helse og for å sikre investerte verdier.
Kommunale boliger
Det er vedtatt i kommunestyret gjennom Boligsosial handlingsplan at HK skal forestå boligbygging i egen
regi. Investeringer i boligmasse gjøres etter løpende vurderinger basert på behovene og muligheter i
markedet.
Ludvig Løvåsgt til dagsenter
Boligsosial handlingsplan viser til et fremtidig behov for flere dagsenterplasser. Prosjektet er tenkt
gjennomført for å avhjelpe behovet etter dagens situasjon.
Lydisolere pasientrom i sykehjem
Nødvendige skjermingstiltak for å sikre et godt beboer- og arbeidsmiljø. Ett pasientrom i hvert sykehjem
spesialtilpasses for særlig krevende pasienter. Liv og helse.
Nye ovner på kjøkken sykehjem
Det har vært mye problemer med de gamle ovnene/kombidamper (til matlaging) fra de var nye. De ruster,
har røykutvikling og er vanskelige/nesten umulige å rengjøre. Noe som er mye årsaken til
brann/røykutvikling. Åsgårdstrand sykehjem har en annen type ovn på kjøkkenet, som det er ønskelig å
skifte til på alle sykehjem. Utgiften og nødvendigheten av god funksjon er stor - derfor investering.
Ombygging Freia
Ombygging av 2. etasje nordfløy Freia til voksenhabilitering etter innmeldte behov fra Helse. Utføres iht.
tidligere vedtak, sluttføres 2019.
Trådløst nettverk sykehjem
Flere pasienter benytter seg av nettverk, og det kan etterhvert også bli behov for bruk av nettbrett til
arbeid i hele institusjonen.
Velferdsteknologi - Innføring og uttesting
Horten kommune skal starte opp med lokal responssentertjeneste på Horten legevakt. Det skal fungere
som mottak for alarmer fra tradisjonelle trygghetsalarmer og annen sensorteknologi som blant annet
breddes ut fra velferdsteknologisk miljø på Braarudåsen. Investeringsbudsjettet skal benyttes til teknisk
utstyr på legevakt og dekning av ekstern faktura for oppstart av responssentertjeneste på legevakt.
Horten kommune faktureres etter oppstart 31.10.2018. I tillegg har enheten Horten helsehus et
"treningsrom" for velferdsteknologi, der det trenes på ulike løsninger til hjemmeboende. Følger et vedtak
fra kommunen, vil innkjøp til løsningen i hjemmet gå fra disse midlene.
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7. Oppvekst
7.1. Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden
Kommunalområdet har som hovedoppgave å gi barn gode oppvekstsvilkår i nær forståelse og samarbeid
med foresatte gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer
Visjon: ”God oppvekst for alle i Horten”.
Dette gjennomføres ved:










Tverrfaglig forebyggende arbeid med tidlig identifikasjon og relevante tiltak
Gode samarbeids- og samordningsrutiner mellom tjenesteområdene og eksterne
samarbeidsaktører
Fokus på folkehelse, inklusiv kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse
Gode skoler med inkluderende læringsmiljøer
Et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud som dekker barn og foresattes behov
Rett hjelp til rett tid
Videreutvikling av ansattes kompetanse i lærende organisasjoner
Fokus på kvalitet i alle våre tjenester
Iverksette tiltak basert på resultater fra undersøkelser og forskning inkludert Ungdata i samarbeid
med relevante kommunalområder

7.2. Beskrivelse av dagens virksomhet
Kommunalområde oppvekst består av tre tjenesteområder:

Beskrivelse av tjenesteområde Barnehage
Fakta
Horten kommune har 21 godkjente barnehager (Hortensbarnehagen):
 9 barnehager eies og drives av Horten kommune
 12 barnehager har private eiere, hvorav 1 åpen barnehage og 4 familiebarnehager
 Pr. august 2018 har kommunens barnehager totalt 1669 ekvivalenter (*[1]), fordelt på 1030 (62%)
kommunale og 639 (38%) private. Totalt 1257 barn, fordelt på 412 barn under tre år og 845 barn
over tre år.
 De kommunale barnehagene har ca. 190 årsverk
 De private barnehagene har ca. 123 årsverk
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[1] Ekvivalenter =omregnet verdi. Barn over 3 år=1 ekvivalent. Barn under 3 år= 2 ekvivalenter
Barnehagemyndigheten
Barnehagesjef er delegert barnehagemyndighet i Horten kommune. Gjennom veiledning, tilsyn
og godkjenning skal barnehagemyndigheten påse at barnehagene drives etter barnehagelovens
bestemmelser og ellers er forsvarlige.
Dekningsgrad
 Horten kommune praktiserer ett hovedopptak til barnehageplass i året. Frist for søknad er 1.mars
og hovedopptaket avsluttes 30.april. Resten av året foretas løpende opptak når det blir ledige
plasser. Plassene fordeles i tråd med politisk vedtatt barnehagestrukturplan.
 Det gis tilbud til alle barn med rett til plass etter barnehageloven §12a
 89,7% av alle barn i alderen 1-5 år går i Hortensbarnehagen (KOSTRA 2017)
 15,8% av barn med barnehageplass er minoritetsspråklige barn (KOSTRA 2017)
 71,2% av minoritetsspråklige barn, i forhold til alle innvandrerbarn i alderen 1-5 år, har
barnehageplass (KOSTRA 2017)
 18% av barna i barnehagene får ekstra ressurser (KOSTRA 2017)
 4,2% av den totale rammen til barnehageområdet går til spesialpedagogisk hjelp
 2,5 % av den totale rammen til barnehageområdet benyttes til tilrettelegging for barn med
nedsatt funksjonsevne
 Ventelisten, for barn som har søkt etter fristen for hovedopptaket eller ikke har rett til plass, er
pr. september 2018 ca. 70 barn. Søknadsmengden er størst i Holtandalen syd, Sentrum og på
Skoppum. Antallet øker erfaringsmessig jevnt frem til nytt barnehageår i august 2019.
Tjenesteområde barnehages rammefaktorer
 Barnehagene har en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 100% av styrerne har godkjent
barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk
kompetanse.
 43,5 % av de ansatte i grunnbemanningen har godkjent barnehagelærerutdanning (KOSTRA 2017)
 9,3% av de ansatte er menn (KOSTRA 2017)
 3 avdelinger driftes midlertidig i Ørnhuset og er tilknyttet Karljohansvern barnehage
 Det er politisk vedtatt bygging av kommunal barnehage i Åsgårdstrand innen 5 år.
 Vedlikeholdsbehovene øker i de eldste barnehagene, som Gartnerløkka og Skavli.
Planer for Hortensbarnehagen
 Barnehagestrukturplan 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret i april 2016
 Handlingsplan for Hortensbarnehagen er utarbeidet for perioden 2018-2022. Planen rulleres og
følges opp årlig. Hortensbarnehagen arbeider med følgende tre fokusområder i planperioden:
o Språkmiljø og kommunikasjon
o Bærekraftig utvikling
o Livsmestring og helse
HOPP
Flere ansatte vil få økt kompetanse på kosthold, bevegelse, søvn, hvile og psykisk helse i året som kommer.
Det er nedsatt nettverksgrupper på tvers av barnehagene og det er etablert en elektronisk aktivitetsbank.
Det er innført standard kostholdsplaner og felles innkjøpsavtale for de kommunale barnehagene. HOPP
bygger alle sine kostholdstiltak på anbefalingene fra Helsedirektoratet. Det arbeides med en lokal HOPP
– plan, som ferdigstilles våren 2019. Barnehageområdet har en HOPP – koordinator som leder arbeidet
og veileder i den enkelte barnehage.
Kompetanseutvikling for ansatte
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Kunnskapsdepartementet gir føringer gjennom ”Strategi for kompetanseutvikling i barnehagen 2018 –
2022”. Hortensbarnehagen har en overordnet kompetanseplan med følgende tiltak for 2018 - 2020:












Implementering av ny rammeplan med tema relasjonskompetanse, livsmestring og helse og
barnehagens arbeidsmåter. Alle ansatte deltar på konferanser og erfaringsutvekslinger i egen
kommune, i samarbeid med kommunene i Vestfold og med USN.
Veiledning av nyutdannede barnehagelærere
Lederutvikling for styrere i form av konferanser og arbeidsseminarer
Opplæring i smartboard og I-pad som pedagogisk verktøy i samarbeid med USN
Implementering av «Kommunal plan mot krenkelser og mobbing i barnehage og skole»
«Barns fotografiske ytringer» er et felles prosjekt med 5 barnehager, Preus fotomuseum og USN.
«Søvn, ro og hvile for alle barnehagebarn» gir de ansatte oppdatering på ny forskning og
kompetanseheving
Aktuelle spesialpedagogiske temaer gjennomføres med ansatte i spesialpedagogisk team
Tilrettelegging for å delta på nasjonal satsning på videreutdanning for barnehagelærere
Tilrettelegging for å delta på nasjonal satsning på videreutdanning for styrere
Tilrettelegging for å delta på teoridelen til barn – og ungdomsarbeiderfagbrevet

Den enkelte barnehage har interne kompetanseplaner for sine ansatte, som bygger på den overordnede
planen.
Lov og regelverk
Lov- og forskriftsendringer fra 1.august 2017:




Ny pedagognorm. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én
pedagogisk leder per 14 barn over tre år
Ny bemanningsnorm. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år,
og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden frem til
1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning
Samarbeidsplikt om overgang fra barnehage til skole og SFO

Satser for kommunalt tilskudd 2019
Private ordinære barnehager følger kommunale satser. Satsene er beregnet ut fra kommunale
barnehagers årsregnskap to år tilbake (2017) med tillegg for deflator.
Satser for kapitaltilskudd 2019 fastsettes nasjonalt i forbindelse med statsbudsjettet. Satsene er gradert
etter byggeår, hvor nye bygg får høyere tilskudd enn de eldre.
Private familiebarnehager og Åpen barnehage tildeles tilskudd etter nasjonale satser fordi Horten
kommune ikke har egne barnehager av denne typen. Satsene fastsettes i statsbudsjettet og er ikke
kunngjort på nåværende tidspunkt.
Videre utfordringer






Gi tilbud om barnehageplass til alle barn med rett til plass etter barnehageloven §12a
Utvikle et mer mangfoldig barnehagetilbud som ivaretar alle barns behov
Videreutvikle barnehagene for å inkludere barn med spesielle behov
Sikre tidlig innsats for risikoutsatte barn
Rekruttere flere menn
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Rekruttere flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn
Følge opp utbygging av Åsgårdstrand barnehage

Beskrivelse av tjenesteområde Skole
Fakta








Antall elever i de kommunale grunnskolene i Horten er ca. 3090
Antall elever fra kommunen i private skoler pr. 1.september 2018 er 111
7 barneskoler m/SFO
4 ungdomsskoler, inkl. Bakkeåsen skole som er en interkommunal alternativ ungdomsskole med
Horten som vertskapskommune.
Horten kommunale Voksenopplæring har ca. 190 elever
Pedagogisk - Psykologisk tjeneste (PPT)
Horten Natursenter

Faglige resultater
For skoleåret 2017/18 har Horten marginalt bedre score enn Vestfold, målt i gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.
Grunnskolepoeng er gjennomsnitt av alle standpunkt og eksamenskarakterer ganget med 10. Dette er
grunnlaget for opptak til videregående skole.
Hortenskolen har en bedre utvikling de siste 3 år i forhold til gjennomsnitt i Vestfold.

Horten
Vestfold

2017/18
41,8
41,4

2016/17
41,3
41,1

2015/16
40,7
41,0

Det er god korrelasjon mellom standpunkt og eksamensresultater.
Det er stort fokus på relevante tiltak etter kartleggingsprøver og evaluering av disse.
Samhandling på tvers av skoler med erfaringsutveksling, utvikles videre ved at hver skole har
fagkoordinatorer i norsk og matematikk i tillegg til kommunale fagkoordinatorer i disse fagene. Det
opprettes også profesjonsnettverk med blant annet sosiallærere, rådgivere, digitalpedagoger,
saksbehandlere etc.
Opplevd kvalitet i skolen
 Elevundersøkelsen viser at vi ligger omtrent på gjennomsnitt i forhold til Vestfold fylke og
nasjonalt på alle indikatorer.
 Elevene trives i Hortenskolen basert på Elevundersøkelsen.
 Vi har ekstra fokus på elevenes psykososiale miljø. I den sammenheng er det utarbeidet en egen
handlingsplan mot krenkelser og mobbing i skole og barnehage. Hver enkelt skole har utarbeidet
egne tiltak. Fra januar 2019 skal skolene i Horten delta i prosjekt inkluderende skole- og
barnehagemiljø i regi av Udir.
 Det er utarbeidet og implementert felles rutine i Hortenskolen for håndtering av krenkelser og
mobbing.
 UDIR’s foreldreundersøkelse ble gjennomført våren 2018. Resultatene viser generelt sett at vi
ligger noe under nasjonen for øvrig. I Horten er det en lav svarprosent på Foreldreundersøkelsen.
Dette gjør resultatene mindre valide. Skolene jobber med å få en høyere svarprosent på
fremtidige undersøkelser. Resultatene gjennomgås på hver enkelt skole med FAU og SMU. Denne
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vil gjennomføres årlig slik at sammenligning på hver skole gir et godt grunnlag for utvikling
av tiltak.
Det er utviklet kvalitetsplan med indikatorer for SFO.

Leksehjelp
Kommunen skal i henhold til Opplæringsloven gi tilbud om frivillig leksehjelp. Dette dekker Hortenskolen
opp ved at det er tilbud om 2 t/u fra 5. – 8.trinn med pedagog.
I tillegg har Hortenskolen tilbud om 1 t/u leksehjelp fra 1. – 4. trinn med pedagog
9. og 10.trinn har en prøveordning med leksehjelp 2t/u for skoleåret 2018/19 med pedagog.
Leksefri skole
Leksefri skole med utvidet skoledag skal gjennomføres som en prøveordning på Lillås skole i skoleåret
2019/20.
Evaluering av prøveordningen skal politisk behandles før sommeren 2020
HOPP
I Hortenskolen har vi gjennom kommunestyrevedtak implementert HOPP- læring som metode. Dette er
undervisning i fag kombinert med fysisk aktivitet. I tillegg har vi utviklet kostholdsplaner for SFO i
samhandling med ernæringsfaglig rådgiver i oppvekst.
Hopp koordinator (pedagog) bistår alle barneskolene i gjennomføring av Hopplæring. Denne er også
engasjert i forbindelse med gjennomføring av Hopp Friskus samt aktiv høst- og vinterferie.
Det serveres frokost til elever på ungdomstrinnet 2 dager pr. uke. Det er positive erfaringer med dette
tilbudet. Dette videreføres i 2019.
Temaklasser
Basert på erfaringene fra forsøk med teknologiklasse på ungdomstrinnet, vil skoleadministrasjonen
vurdere videre arbeid med alternative temaklasser på ungdomstrinnet for mulig implementering i
økonomiplanperioden. Handlingsplanen for Hortenskolen, revidert høsten 2018, omtaler dette nærmere.
Alternative temaklasser kan være:





Idrett
Håndverk - Arbeidslivsfag
Musikk
Teknologi

Teknologisenter
Horten kommune er en «Teknologi kommune» og vi har flere miljøer som det kan være interessant å
samarbeide med innenfor dette tema/kompetansen.
En mulighet er å opprette et Teknologisenter etter samme mal som Horten Natursenter. Her kan alle
klasser bestille tid for gjennomgang/fokus på enkelte tema. Dette kan også benyttes av barnehagene.
De ulike oppleggene vil kunne dekke konkrete kompetansemål og emner på tvers av fag. På denne måten
kan kontaktlærere og/eller faglærere ta kontakt og få dekket flere kompetansemål på en kreativ og litt
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annerledes måte innen ulike områder. Undervisningen skal være tilrettelagt for alle trinn og på alle nivåer,
i tillegg til seminarer, kursvirksomhet og kompetanseheving for ansatte.
I løpet av handlingsplanperioden vil administrasjonen utrede nærmere mulighet for opprettelse av et slikt
senter med samarbeidspartnere og økonomiske konsekvenser.
Skolehage på Granly
Skolehagen på Granly er etablert og tatt i bruk av 6.klassetrinnet på barneskolene i kommunen. Drift for
2019 er inkludert i budsjettforslaget.
Skolens rammefaktorer
 Lærertettheten er høyere i Horten enn K-13 og Vestfold.
 Stortinget har innført norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det høsten 2018 skal være
1 lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.–10. klasse, og fra høsten 2019 er
målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.–10. klasse.
Normen skal evalueres underveis og sees i sammenheng med tiltak for å rekruttere et tilstrekkelig
antall kvalifiserte lærere.
 Siste GSI tall for gjennomsnittlig gruppestørrelse viser at vi er innenfor vedtatt lærernorm på alle
tre hovedgrupper på alle skoler høsten 2018 bortsett fra Granly som manglet 0,5 årsverk. De vil
derfor få tilført ekstra midler for å dekke opp dette høsten 2018.
 Elevtallet er stabilt fra 2018 til 2019, men prognosene viser en nedgang i årene fremover
 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning er lavere enn K-13 og Vestfold
 Andel elever som benytter SFO er høyere enn K-13 og Vestfold
 Alle skolene i Hortenskolen har nødvendige læremidler. Fra høsten 2018 har alle elever en I-pad
eller PC. 1. og 2. klasse har I-pad, mens de andre trinnene har PC til bruk på skolen. Alle klasserom
har smartboard..
 Det er utviklet og vedtatt en IKT plan for Hortenskolen
 Fagerheim og Nordskogen barneskoler renoveres i økonomiplanperioden. Dette er synliggjort i
investeringsbudsjettet
 Der er etablert Velkomstklasser på barne- og ungdomsskole for minoritetsspråklige elever.
 Det er etablert avdelinger på 2 barneskoler og en ungdomsskole for elever som har behov for
helhetlig spesialpedagogisk tilbud. De siste årene har vi sett en økning av dette behovet og må
derfor vurdere en ny avdeling på ungdomstrinnet.
Kompetanseutvikling
For skoleåret 2018/19 deltar 15 lærere i den nasjonale videreutdanningsstrategien ”Kompetanse for
kvalitet”. Videreutdanningen er i hovedsak rettet mot de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving,
samt norsk og engelsk. For 2019 vil vi også rette tilbudet innenfor praktisk estetiske fag. I tillegg deltar 4
skoleledere på rektorutdanningen.
Budsjettet inkluderer fortsettelse av dette på samme nivå i 2019.
Hortenskolen har fokus på veiledning av nyutdannede lærere. Dette skoleåret deltar 5 lærere.
I tillegg gjennomføres det samlinger og kurs på mange områder innenfor læringsmiljø, fagutvikling og bruk
av IT som verktøy.
I de neste fire årene vil Hortenskolen gjennomføre kompetanseutvikling på alle skoler innenfor temaet
trygt læringsmiljø. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Udir, Læringsmiljøsenteret og USN. Det er
ansatt en prosjektleder.
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Dysleksivennlig kommune
Hortenskolen har startet en prosess for å bli sertifisert som dysleksivennlig skole. Skolene arbeider for å
bli sertifiserte i løpet av våren 2019.
Samarbeid med Incestsenteret
Det er utviklet en plan for samarbeid med Incestsenteret skoleåret 2018/2019. Incestsenteret skal besøke
alle 2.- og 6.klasser i løpet av skoleåret. Helsesøster deltar i dette opplegget.
Samarbeidet skal videreføres i hele handlingsplanperioden.
Handlingsplan Hortenskolen
Denne revideres 2.halvår 2018, slik at den blir gjeldende fra og med 2019. Målene reflekterer ny
overordnet del i nytt læreplanverk.
Fokusområder er:
o
o
o

Trygt og inkluderende læringsmiljø
Vurdering for læring
Fagfornyelsen – nytt læreplanverk

Handlingsplan mot krenkelser og mobbing
Dette tema har stor fokus i Hortenskolen og Hortensbarnehagen. Vi har utarbeidet en felles plan som skal
implementeres i alle enheter. Denne omfatter alt fra forebygging, avdekking og implementering av tiltak.
Flere profesjoner i skolen
Vi har etablert et utstrakt samarbeid med flere profesjoner i barne- og familietjenesten med navngitte
kontaktpersoner for hver enkelt skole. Fra skoleåret 2018/19 er det ansatt 3 miljøterapeuter i
Hortenskolen. Disse er fordelt mellom skolene.
Vi har implementert Koordineringsteam for tidlig identifikasjon og iverksetting av tiltak koordinert med
mange profesjoner.
Gratis SFO
I henhold til kommunestyrevedtak skal gratis SFO søkes innarbeidet i budsjettet for 2019.
Administrasjonen har ikke funnet økonomisk handlingsrom for dette, men har ivaretatt vedtatt
moderasjonsordning. Siden økonomisk sosialhjelp ikke beregnes som inntekt, vil likevel flere barn ha
tilbud om tilnærmet gratis SFO.
Videre utfordringer
 Flere elever med behov for helhetlig spesialpedagogisk tilbud
 Elever med stort fravær pga psykiske utfordringer
 Iverksette tiltak relatert mot utfordringene som fremkommer i Ungdata undersøkelsen
 Behov for flere profesjoner i skolen.
 Utjevne forskjellig standard på skolebygg og uteareal
 Skyss av elever fra Fagerheim skole til KJV og tilbud om skyss i forbindelse med SFO utfordrer
budsjettet
 Renovering av skolebygg utfordrer kapasiteten til skolens administrasjon
 Færre flyktninger fører til overtallighet på Horten kommunale Voksenopplæring. Avslutning av
samarbeidsavtale med Holmestrand kommune sommer 2019 bidrar til ytterligere
bemanningsutfordring.
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Beskrivelse av tjenesteområde Barne- og familietjenesten
Fakta
 Helsetjenesten for barn og unge
o Består av følgende arbeidsområder: Helsestasjonen 0-5 år, Skolehelsetjeneste,
Ungdomsteamet, jordmor- og fysioteamet og team Familiehus.
o De ansatte i Helsetjenesten for barn og unge er helsesøstre, leger, fysioterapeuter,
ernæringsrådgiver, jordmødre, psykologer, sosionomer, barnevernspedagoger,
vernepleiere, psykiatriske sykepleiere og spesialpedagog.
 Barneverntjenesten
o
o



Enhet for mindreårige flyktninger
o

o



Behandler bekymringsmeldinger, foretar undersøkelser, gjennomfører tiltak i og utenfor
hjemmet.
De ansatte i Barneverntjenesten er barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere,
førskolelærere og kontorfaglig utdannet.

Driver bofellesskap i Kongeveien, Redaktør Baggethunsvei og Beverstien. Det gjøres også
bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger som bor i fosterhjem eller i
egen hybel.
De ansatte består av barnevernspedagoger, sosionomer, barnehagelærere, barne- og
ungdomsarbeidere.

Barnehabilitering
o
o

o

Yter tjenester til barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser og deres foreldre.
Funksjonsnedsettelse omfatter både fysisk, kognitiv og psykisk funksjonsnedsettelse.
Består av følgende arbeidsområder:
 Tiltaksteamet med ansvar for vedtak om avlastning, støttekontakt, Individuell
Plan, omsorgslønn og veiledningstiltak for barn og unge 0 – 18 år og deres
familier.
 Ergoterapitjenesten for barn og unge.
 Aktivitets- og avlastningssentrene «Tua Toppen» og «Freia Fart og Fritid».
 Tilsyn med barn plassert i fosterhjem i Horten kommune.
De ansatte består av vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, og
barnevernspedagoger.

Status basert på rammefaktorer
 Antall barn med tiltak i barneverntjenesten er redusert og ligger nå på landsgjennomsnittet.
 Antall barn der kommunen har overtatt omsorgen er stabilt.
 Kommunen har gode samhandlingsarenaer rundt arbeidet med barn og unge. Høyt antall barn i
skolehelsetjenesten får ekstra oppfølging av helsesøster utover ordinært tilbud.
 De aller fleste enslige mindreårige flyktninger fullfører videregående opplæring.
 Ungdom har større utfordringer knyttet til psykisk helse enn tidligere, ref Ungdata-undersøkelsen
2017.
Videre utfordringer
Tidlig identifikasjon av barn og unge som blir utsatt for mishandling eller annen alvorlig omsorgssvikt
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Det er viktig å identifisere utsatte barn tidligst mulig slik at gode tiltak kan settes inn i samarbeid med
familiene. Dette gjøres gjennom deltakelse i barnehagene og skolenes koordineringsteam (KO-team).
Helsetjenesten og barneverntjenesten er i enda større grad tilstede ute i barnehager og skoler. Det
informeres om opplysningsplikten til barneverntjenesten, og det er lett tilgang for ansatte i skole og
barnehage å drøfte bekymringer for barn med rett person i Barneverntjenesten.
Tidlig iverksettelse av relevante tiltak
Til tross for en langvarig målsetting om å snu tiltakstrappa for å bruke mer ressurser på forebyggende
arbeid og mindre på behandling, er dette utfordrende og noe det må jobbes kontinuerlig med. Det
viktigste forebyggende arbeidet foregår i barnehager og skoler. Et viktig moment for å forbedre dette
arbeidet skal de ulike tjenestene være mer synlig ute i barnehage og skole. Dette bidrar til flerfaglig
kompetanse i barnehage og skole, og bedre mulighet til å finne gode løsninger for barna og familiene
tidlig.

Øke kvaliteten på forebyggende tiltak i Helsetjenesten for barn og unge
Det er behov for å samordne innsatsen for å yte enda bedre forebyggende tiltak på de arenaene barn og
unge oppholder seg; hjemme, i barnehagen, i skolen og på ulike fritidsarenaer. Barne- og familietjenesten
skal være representert på alle disse arenaene i tverrfaglig samarbeid. Et tiltak som er gjennomført er å
gjøre Familiehuset til en del av Helsetjenesten for barn og unge, som har et særskilt ansvar for det
forebyggende arbeidet overfor barn, unge og deres familier i kommunen. Helsetjenesten for barn og unge
skal i enda større grad enn i dag være aktive aktører i det tverrfaglige samarbeidet i barnehage og skole,
og bidra aktivt inn med å bedre barn og unges livssituasjon.
Øke kvaliteten på hjelpetiltak i Barneverntjenesten
Når en familie har behov for bistand fra Barneverntjenesten kan det ofte være behov for omfattende
tverrfaglige tiltak. For å styrke dette arbeidet er det fra 01.09.18 gjennomført en omorganisering i
Barneverntjenesten der det blant annet er etablert et eget tiltaksteam bestående av 7 ansatte. Dette
teamet skal bidra med frivillige hjelpetiltak til barn, unge og deres familier.
Barnehabilitering
Kommunen har som målsetting at familier som har barn med funksjonsnedsettelser skal tilbys hjelp på et
tidlig tidspunkt. Dreining til mer veiledning direkte i miljøet, det vil si i skolen, i barnehagen, i hjemmet
og på fritidsarenaen, samt økt fokus på Familie- og nettverksråd. Rutine mellom Helsetjenesten og
Barnehabilitering for førstegangssamtale med foreldre med barn som har alvorlig og/eller kronisk sykdom
er på plass og skal ha et spesielt fokus i 2019.
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Behovet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger(EMF) har variert mye de siste årene, med en
topp i 2016 da Horten kommune bosatte 13 barn. Antall nyankomne EMF til landet har etter dette blitt
betydelig redusert. Om denne utviklingen fortsetter vil behovet for bosetting reduseres vesentlig i årene
som kommer. Pr i dag har kommunen tre bofellesskap der kapasiteten er 19 plasser, samt ungdommer
med tiltak i egen hybel eller fosterhjem. Slik situasjonen er nå vil det være behov for de tre
bofellesskapene også i 2019. Samtidig følges situasjonen nøye og tiltakene tilpasses deretter.
Familie- og nettverksråd og «Hortensmodellen».
Det satses systematisk på Familie- og nettverksråd som metode i alle enheter i Barn og familietjenesten.
Intensjonen med Familie- og nettverksråd er å mobilisere og finne gode løsninger i barnas eget nettverk
og gjennom dette øke familienes påvirkning over egen situasjon. Horten kommune gjennomfører flest
Familie- og nettverksråd av Vestfold-kommunene. Familie- og nettverksråd tilbys nå til hele befolkningen
gjennom prosjektet Familie- og nettverksråd 0-100 i samarbeid mellom kommunalområdene Oppvekst og
Helse og Velferd.
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I akutte situasjoner der et barn er i behov av annen omsorgsbase brukes Akutt Familie- og nettverksråd
og «Hortensmodellen» for å sikre barn og ungdom hjelp i eget nettverk. «Hortensmodellen» er utviklet
med mål om at når barn først må flytte fra sitt hjem, bør de så sant det er mulig flytte til mennesker de
kjenner fra før.
Samhandling i oppvekst
Kommunalområdet har stor fokus på samhandling mellom profesjoner og tjenesteområder. Det er
avgjørende for å yte rett hjelp til rett tid og for å gi et kvalitativt godt tjenestetilbud. Satsingen på
samarbeid er selve grunnlaget for en koordinert tverrfaglig tiltakskjede. Samhandling er derfor et av
hovedkapitlene i kommunalområdets handlingsplan.
Det er etablert arenaer og tiltak for å sikre god samhandling til det beste for barna, blant annet :













Internt koordineringsteam (Ko-team) skole er et tverrfaglig team på alle skoler for identifikasjon
av elever med behov for tiltak. Alle elever gjennomgås faglig, sosialt og helsemessig. Helsesøster
deltar sammen med skolens ansatte. Det er utviklet en felles rutine for gjennomføring og
oppfølging.
Internt Ko-team barnehage er et tverrfaglig team i alle barnehager for identifikasjon av barn med
behov for tiltak. Alle barn gjennomgås i forhold til deres utvikling, sosial kompetanse og
helse. Helsesøster deltar sammen med barnehagens ansatte. Det er utviklet en felles rutine for
gjennomføring og oppfølging.
Utvidet Ko-team skole og barnehage. Møte mellom skolen / barnehagen og andre relevante
profesjoner der enkeltelever, barn og utfordringer drøftes for å koordinere best hjelp fra riktige
instanser.
Kollegateam. Tverrfaglig team der ansatte får veiledning og kollegastøtte.
Modellkommune – Vi bryr oss i Horten. Identifikasjon av barn i risiko og valg av riktig tiltak. Det
er implementert felles rutiner for samhandling mellom Barne- og familietjenesten,
Hortensbarnehagen og Hortenskolen samt Helse og velferd. Det er utarbeidet nettsider med
handlingsveileder for hva privatpersoner og ansatte kan gjøre når de er bekymret for barn.
Koordinerende enhet er et tverrfaglig team som skal sikre koordinerte tjenester etter flere
lovverk for barn og unge, herunder individuell plan (IP).
U-18. Utvalg for å utveksle informasjon og erfaringer om rus blant barn og unge.
HOPP. Helsefremmende oppvekst for alle barn og unge med fokus på kosthold og fysisk
aktivitet. Hopp friskus er et tverrfaglig tilbud til familier med barn med overvektsproblematikk.
Samarbeid med Incestsenteret i barnehagene og skolene om forebygging av vold og seksuelle
overgrep. Pedagogisk opplegg gjennomføres det siste året i barnehagen, i andre klasse og sjette
klasse.

Overganger er viktig milepæler for barn og unge. Erfaring viser at god samhandling er en kritisk
suksessfaktor i overgangsfasen mellom ulike enheter, dette skal evalueres kontinuerlig.
Kommunalområdet har derfor utviklet rutiner for overganger mellom:






Helsestasjon og barnehage
Barnehage og barneskole
Barneskole og ungdomsskole
Ungdomsskole og videregående skole
Barnehabilitering (Oppvekst) og voksenhabilitering (Helse og Velferd)

Det samarbeides godt med frivillige lag og foreninger gjennom ferietilbud for barn og unge. Dette er et
område med potensiale for langt mer samarbeid. Kommunalområdet ser behovet for å bidra i samarbeid
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med lag og foreninger til at flere barn og unge har en aktiv fritid. Program for folkehelse fokuserer på
dette.

7.3. Mål for kommunalområdet
Overordnet mål
Attraktivitet

Mål
Indikator/målemetode
Hortensbarnehagen gir et Andel menn i barnehagen
kvalitetsmessig godt
tilbud som dekker barn
og foresattes behov
Barnehagemyndigheten fører
tilsyn med barnehagenes
oppfølging av
barnehageloven med
forskrifter
Foresatte til
minoritetsspråklige barn
informeres og rekrutteres til å
søke barnehageplass
Grunnbemanningen i
barnehagene har relevant
fagkompetanse Barnehagelærere
Grunnbemanningen i
barnehagene har relevant
fagkompetanse, Annen
utdanning
Grunnbemanningen i
barnehagene har relevant
fagkompetanse, fagarbeidere
Tilbakemelding fra foresatte i
barnehagene via
brukerundersøkelse
Hortenskolen gir
Andel elever som søker
opplæring som fremmer videregående opplæring rett
medborgerskap,
etter 10.trinn
muligheter til utdanning,
yrke og
samfunnsdeltakelse.
Andel Hortenselever som har
fullført og bestått
videregående opplæring
Gjennomsnittlig
grunnskolepoeng siste år
I Hortenskolen har alle lærere
tilstrekkelig studiepoeng i
fagene de underviser i, i
henhold til kompetansekrav i
forskrift til Opplæringsloven.
I Hortenskolen har
skolelederne formell
lederutdanning
(rektorutdanning eller annen
relevant lederutdanning)
Skolebidragsindikatoren viser
at elevene i Hortenskolen
løftes faglig gjennom skolens
arbeid: 5.-7. trinn: 8.-10.
trinn
Skolene har et velfungerende
elevråd som har jevnlige
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Forventet 2018
8,2 %

Mål 2022
30,0 %

8

8

Ny indikator

10 % Økning

43,0 %

60,0 %

32,0 %

10,0 %

25,0 %

30,0 %

4,4

4,8

Målepunkt juli

100 %

Målepunkt juni =Gjennomsnitt
i Vestfold
Horten 41,80 >Gjennomsnitt
Vestfold 41,48
i Vestfold
80%
100 %

Ny indikator

100 %

Ny indikator >Gjennomsnitt
i Vestfold

Ny indikator

- 7 møter i
elevråd per

Horten kommune
Overordnet mål

God oppvekst
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Mål

Indikator/målemetode
møter med saker som angår
elevene

Utvikling av resultater på
Nasjonale prøver i lesing fra
5.- 8. - 9. trinn med samme
elevkull
Utvikling av resultater på
Nasjonale prøver i regning fra
5.- 8. - 9. trinn med samme
elevkull
I Barn- og
Alle brukere av Familiehuset
familietjenesten opplever har første samtale innen 4
innbyggerne
uker
tilgjengelighet,
medvirkning og gode
forebyggende tiltak.
Antall familieråd gjennomført
Bruker-/erfaringspanel eller
brukerundersøkelse er
etablert i alle enheter
Det er etablert et
erfaringspanel for Familieråd
Test
Alle skoler og barnehager «Hopp barnehageplan» er
er helsefremmende
utarbeidet. Planen omhandler
kosthold, aktivitet, søvn /
hvile og psykisk helse
Fysisk aktivitet i skolen

Forventet 2018

Mål 2022
skoleår Elevene
melder selv
opp saker som
angår dem.
>Gjennomsnittet i >Gjennomsnitt
Vestfold
i Vestfold

>Gjennomsnitt i >Gjennomsnitt
Vestfold
i Vestfold

Alle

Alle

36
1 enhet

50
4 enheter

Ny indikator

Etablert

Ny indikator

Utarbeidet

60 min hver
dag
Handlingsplan mot krenkelser Implementeringer
Planen er
og mobbing i barnehage og
i prosess implementert
skole er implementert.
Kostholdsplaner i
Er evaluert og Er evaluert og
barneskoler, SFO og
videreutviklet videreutviklet
barnehager evalueres og
videreutvikles
Personalet er bevisst sitt
Ny indikator
100 %
arbeid med å utjevne sosiale
forskjeller i barnehagen
Personalet har kunnskap for å
Ny indikator Personalet har
kunne forebygge og oppdage
nødvendig
omsorgssvikt, vold og
kunnskap
seksuelle overgrep.
Personalet i barnehagene
Ny indikator
Rutiner
sikrer gode tilknytningsrutiner
utarbeidet
som ivaretar trygge
overganger
Gode
Barneverntjenesten deltar på
Ny indikator Gjennomføres
samhandlingsarenaer
Ko-team på skole og
i henhold til
innenfor Oppvekst sikrer barnehage
årshjul
samordning av våre
tjenester for barn og
unge
Internt koordineringsteam
Rutine etablert Gjennomføres
(Ko-team) på alle skoler og
høsten 2018
i henhold til
barnehager er i funksjon i
årshjul
henhold til rutinebeskrivelse
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Mål

Indikator/målemetode
Kollegateam på familiehuset
benyttes. Antall drøftinger pr.
skoleår barneteam
Kollegateam på familiehuset
benyttes. Antall drøftinger pr.
skoleår ungdomsteam
Samarbeid om overgang
barnehage, hjem og skole er
sikret ved rutinebeskrivelser.
Evalueres årlig.
Samarbeidsrutiner mellom
Barneverntjenesten og
Hortensbarnehagen følges
opp og evalueres
Samarbeidsrutiner mellom
Helsestasjonen og
Hortensbarnehagen følges
opp og evalueres
Samarbeidsrutiner mellom
PPT og Hortensbarnehagen
implementeres
Utvidet KO-team er i funksjon
i skole og barnehage i
henhold til rutinebeskrivelse
I Hortensbarnehagen
"Plan for bærekraftig utvikling
lærer barn verdien av
i Hortensbarnehagen "
bærekraftig utvikling ved implementeres
å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen.
Barn i Hortensbarnehagen
ytrer seg, deltar og får
erfaringer gjennom
demokratiske prosesser
Barnehagene benytter
ukentlig naturmiljøet i sitt
pedagogiske arbeid og gir
barna mange erfaringer som
gjør at de blir glad i og vil ta
vare på naturen
Barnehagene praktiserer
gjenbruk og ressursutnyttelse
Personalet arbeider bevisst
for at alle skal oppleve
tilhørighet, vennskap og
fellesskap
I Hortenskolen lærer alle Skolene benytter naturen i
elevene om bærekraftig sitt pedagogiske arbeid
utvikling i et lokalt,
(utenfor skolen)
regionalt og globalt
perspektiv.
Skolene kildesorterer avfall
Skolene praktiserer gjenbruk
og ressursutnyttelse
Barn, unge og deres
Andel barn og unge med tiltak
familier får rett hjelp til i barnevernet (0-18 år)
rett tid
Antall besøk pr måned på
Helsestasjon for ungdom
Antall enslige mindreårige
flyktninger som er økonomisk
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30 saker

Mål 2022
40 saker

18 saker

25 saker

Rutinen er
evaluert og
revidert

Revidere
rutine

Rutinen er
evaluert hvert
halvår

Rutinen
evalueres
hvert halvår

Rutinen er
evaluert hver
halvår

Rutinen
evalueres
hvert halvår

Ny indikator

Rutine er
implementert

Ny indikator

Etablert

I prosess Implementert

Ny indikator

100 %

90,0 %

100,0 %

I prosess

Mål i årsplan

Ny indikator

100 %

Ikke målt

Hver 14. dag

<80%
Delvis

100%
Praktiseres

3,1 %

3,2 %

60

>80

95,0 %

100,0 %

Horten kommune
Overordnet mål
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Mål

Indikator/målemetode
uavhengige når de har
avsluttet barnevernsvedtak
Antall iverksatte grupper i
Helsetjenesten for barn og
unge
Antall iverksatte tiltak på
Familiehuset pr år.
Enhetene i Barn- og
familietjenesten evaluerer
alle tiltak

Forventet 2018

Mål 2022

Ny indikator

15

Ikke målt etter
omorganisering
<95%

> 100
100%

Virkemiddel for å nå mål
Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov
Andel menn i barnehagen
8,2% er menn
Strategi for måloppnåelse
Menn oppfordres til å søke ledige stillinger.
Barnehagemyndigheten fører tilsyn med barnehagenes oppfølging av barnehageloven med forskrifter
Strategi for måloppnåelse
Det gjennomføres i minimum 8 anmeldte tilsyn i private og kommunale barnehager i løpet av året.
Uanmeldte tilsyn utføres ved behov.
Foresatte til minoritetsspråklige barn informeres og rekrutteres til å søke barnehageplass
Horten kommune har en lavere andel minoritetsspråklige barn (65% i 2016) enn landsgjennomsnittet
(79%) Av den grunn har Utdanningsdirektoratet bevilget midler til aktivt informasjons- og
rekrutteringsarbeid for å øke deltakelsen for minoritetsspråklige barn i Hortensbarnehagen.
Strategi for måloppnåelse
Midlene benyttes til økning av ressurser ved tjenesteområde barnehage for å gjennomføre dette arbeidet
i barnehageåret 2018/19
Grunnbemanning i barnehagene har relevant fagkompetanse
Hortenbarnehagens faggrupper består av 43% barnehagelærere, 25% fagarbeidere (for det meste barnog ungdomsarbeidere) og 32% med annen utdanning (ufaglærte).
Strategi for måloppnåelse
Målet er 60% barnehagelærere og 40% fagarbeidere eller annen relevant utdanning for barn.
Det arbeides aktivt for å rekruttere og beholde fagutdannet personale. Videreutdanning tilbys og
tilrettelegges for barnehagelærere og ufaglærte assistenter.
Tilbakemelding fra foresatte i barnehagene via brukerundersøkelse
Hortensbarnehagen benytter nasjonal foreldreundersøkelse hvert år. Siste undersøkelse i november 2017
viste at foreldrene er meget fornøyd. I gjennomsnitt får barnehagene scoren 4,4 av 5 mulige og er lik
landsgjennomsnittet.
Strategi for måloppnåelse
Tilbakemeldinger fra undersøkelsen sendes foresatte og FUB Horten (Foreldreutvalget for barnehager).
Forbedringspunkter følges opp i den enkelte barnehage i foreldremøter og personalmøter.
Foreldreundersøkelsen gjennomføres på nytt høsten 2018.
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I Barn- og familietjenesten opplever innbyggerne tilgjengelighet, medvirkning og gode forebyggende
tiltak.
Alle brukere av Familiehuset har første samtale innen 4 uker
Ingen venter mer enn 3 uker på første samtale.
Strategi for måloppnåelse
Tydelig fokus på ventetid gjennom månedlig rapportering. Familiehuset og Helsetjenesten for barn og
unge er nå organisert i samme enhet, for å bedre kunne prioritere og samkjøre ressursene i det
forebyggende arbeidet.
Antall Familieråd gjennomført
01.10.17-30.09.18 er det gjennomført 36 Familie- og nettverksråd som har blitt initiert fra flere
tjenesteområder i Oppvekst. Av disse er 3 barn- og foreldreråd i skoler noe som omfatter 151 barn. I 2017
ble det gjennomført 43 Familie og nettverksråd. Prosjekt Familie- og nettverksråd fra 0-100 år er etablert
i samarbeid med kommunalområdet Helse og velferd.
Strategi for måloppnåelse
Det er satt av 3 stillinger til formålet. I tildelingsbrev til enhetene er forventning om bruk av familie- og
nettverksråd klart uttrykt. Det kreves kunnskap og økt bevissthet for å foreslå Familie- og nettverksråd på
en god måte slik at familiene ser at de kan få et godt utbytte av å delta.
Bruker-/erfaringspanel eller brukerundersøkelse er etablert i alle enheter
Gjennom SKO-studien i 2016 fikk man tilbakemeldinger på brukernes opplevelse av bruken av en rekke
tjenester. Resultatet var på mange områder positivt, samtidig som man fikk nyttige tilbakemeldinger som
synliggjorde behov for forbedringer. For å utvikle tjenesten videre skal det etableres
bruker/erfaringspanel eller brukerundersøkelser.
Pr. dato gjennomføres brukerundersøkelse i Helsetjenesten for barn og unge samt en brukerrepresentant
i familie- og nettverksråd.
Strategi for måloppnåelse
Det skal lages en plan for dette utviklingsarbeidet.
Det er etablert et erfaringspanel for Familie- og nettverksråd
Familie- og nettverksråd er nå en del av det ordinære tjenestetilbudet i Barn- og familietjenesten og det
er i gang et arbeid for å innhente brukererfaringer for å sikre god kvalitet på Familie- og
nettverksrådsarbeidet.
Strategi for måloppnåelse
Det skal i 2018 etableres et erfaringspanel bestående av ressurspersoner som har erfaring med bruk av
Familie- og nettverksråd. Erfaringspanelet skal bidra med innspill til at bruken av Familie- og nettverksråd
i Horten kommune fungerer godt for de som mottar tjenesten.
Hortenskolen gir opplæring som fremmer medborgerskap, muligheter til utdanning, yrke og
samfunnsdeltakelse.
Andel elever som søker videregående opplæring rett etter 10.trinn.
I Horten kommune var det i 2018 97,4% av elevene som søkte seg inn på videregående opplæring rett
etter ungdomsskolen.
Strategi for måloppnåelse
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Fortsette med tett oppfølging og veiledning av elever og foresatte ved overgang til videregående skole.
Særlig fokus på elever som er i faresonen for å falle ut av utdanningsløpet.
Andel Hortenselever som har fullført og bestått videregående opplæring
Hvert år publiserer Vestfold fylkeskommune tall for gjennomføringsprosent på videregående skoler. Tallet
gir Horten kommune en indikator på hvordan grunnskolen har lykkes med å legge grunnlag for elevenes
muligheter til å gjennomføre videregående utdanning.
Strategi for måloppnåelse
For å gi elevene et best mulig utgangspunkt for å lykkes med å gjennomføre og bestå videregående
opplæring, må grunnskolen i Horten sørge for at elevene har sosial kompetanse, gode grunnleggende
ferdigheter, tilstrekkelig kompetanse i fagene og gode arbeidsvaner.
Rådgivningen elevene får fra skolen og hjemmet med tanke på valg av utdanningsretning, vil være en
kritisk faktor for elevens mulighet til å gjennomføre og bestå.
Utvikling gjennomsnittlig grunnskolepoeng.
Elevene fra ungdomsskolen søker seg inn på videregående skole på grunnlag av grunnskolepoeng. Dersom
elevene i Hortenskolen oppnår høyt score på grunnskolepoeng, vil dette gi dem større valgmuligheter i
videreutdanning. Det viser dessuten at elevene har høy kompetanse og dermed står bedre rustet faglig til
å gjennomføre videregående skole og høyere utdanning. Det er et mål at elevene i Hortenskolen kan
konkurrere best mulig med elever fra andre kommuner om plassene på videregående skoler i Vestfold.
Strategi for måloppnåelse
Gode skoleresultater er et resultat av langsiktig jobbing med elevers sosiale og faglige utvikling. For å nå
dette målet kreves evidensbaserte metoder for å jobbe målrettet mot gode læringsmiljøer der elevene
kan få best mulig læringsutbytte. Tidlig innsats for å sikre elevenes leseutvikling, tilpasset opplæring og
høyt læringstrykk både på barne- og ungdomsskolen.
Horten kommune har høyere lærertetthet enn sammenliknbare kommuner. Denne pedagogressursen gir
skolene mulighet til å stimulere både sterke og svake elever mer målrettet og variert enn tidligere. Bruk
av delingstimer og mindre grupper er viktige verktøy.
Det ligger fremdeles et uforløst potensiale i å mer målrettet ta i bruk prinsippene bak vurdering for læring.
Skolenes arbeid med kartlegging, vurdering, medvirkning og fremovermeldinger vil være viktig for å
fremme læring hos elevene.
I Hortenskolen har alle lærerne tilstrekkelig studiepoeng i fagene de underviser i, i henhold til
kompetansekrav i forskrift til Opplæringsloven
Forskrift til Opplæringsloven fastslår gjeldende kompetansekrav til lærere på barne- og ungdomstrinnet.
I 2015 ble kravene gjort tilbakevirkende, noe som medførte et økt behov for videreutdanning blant
lærerne. Skoleeier har mulighet til å gjøre dispensasjon fra kravene frem til 2025. Kravene er at lærere på
barnetrinnet skal ha 30 studiepoeng for å undervise i fag. På ungdomstrinnet er kravet 60 studiepoeng i
norsk, matematikk og engelsk, og 30 studiepoeng i øvrige fag.
Strategi for måloppnåelse
Behovet for videreutdanning blir møtt ved at Hortenskolen hvert år oppfordrer sine lærere som mangler
studiepoeng i undervisningsfag, å delta på studier gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet. Rektor
foretar en årlig kompetansekartlegging på egen skole der både eksisterende kompetanse og skolens
behov kartlegges. Denne kartleggingen er utgangspunkt både for kommunens prioriteringer av søkere til
Udirs studietilbud, og for skolens ansettelser hver vår.
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I Hortenskolen har skolelederne formell lederutdanning (rektorutdanning eller annen relevant
lederutdanning)
Forskning trekker frem gode skoleledere som et viktig kjennetegn på gode skoler. Hortenskolen
oppfordrer derfor sine skoleledere til å ta skolelederutdanning, og har de siste årene hatt flere deltakere
på slik utdanning. Skolelederne i Hortenskolen skal være tett på skolens praksis. De skal lede de ansattes
læring og gi skolen en retning som er til elevenes beste. I tillegg er oppfølging av ansatte, budsjettansvar
og forsvarlig drift en del av rektors ansvarsområder. Rektorrollen er en sammensatt og krevende oppgave
som krever både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Rektorutdanningen gir skoleledere
nødvendig teoribakgrunn og verktøy til å lykkes i arbeidet.
Strategi for måloppnåelse
Skolelederne i Hortenskolen oppfordres til å gjennomføre rektorutdanningen som tilbys gjennom
ordningen Kompetanse for kvalitet. Det legges til rette for at flere skoleledere deltar samtidig for å skape
et nettverk. Utdanningen er uten økonomiske kostnad for rektor. Horten kommune dekker utgifter til
studiesamlinger og bøker. Selve studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Skolelederens bidrag er
å gjennomføre studiet i tillegg til full jobb.
Skolebidragsindikatoren viser at elevene i Hortenskolen løftes faglig gjennom skolens arbeid
Skolebidragsindikatoren er en indikator på skolens bidrag til elevenes læring. Skolebidrag kan defineres
som en økning i elevers læringsutbytte som er et resultat av skolens innsats. Det kan forstås som det en
tilfeldig valgt elev hadde oppnådd ved å gå på en skole dersom elevgrunnlaget hadde vært likt for alle
skoler (Udir2017). Indikatoren forsøker å utjevne forskjeller i elevsammensetningen ved ulike skoler, og
måle skolens bidrag uavhengig av hvilken elevsammensetning skolen har.
Strategi for måloppnåelse
For at skolene skal lykkes med å utjevne betydningen av sosiale ulikheter mellom elevene på skolen,
kreves et inkluderende læringssyn. Vi vet at noen pedagogiske grep kan være avgjørende for at en del
elever skal lære. Alle elevene profiterer på dette. For eksempel vil alle elever ha glede av at læreren er
bevisst på å forklare ord og begrepers betydning, men for en del elever er det avgjørende for
læringsutbyttet. Et slikt læringssyn vil bidra til at den ordinære og allmenne opplæringen inkluderer alle
elevene. Et bevisst forhold til hjemmearbeid er viktig for å unngå at elever med foresatte som ikke kan
hjelpe til med lekser, blir hengende etter i skolearbeidet. Alle elever trenger tydelige forventninger fra
voksne. Gode kartleggingsverktøy etterfulgt av riktige tiltak og forventninger, fremmer læring og sikrer
tilpasset opplæring i et felles læringsmiljø.
Skolene har et velfungerende elevråd som har jevnlige møter med saker som angår elevene
Alle klasser har en eller to elevrådsrepresentanter. Denne rollen skal gå på rundgang mellom elever i
klassen fra år til år. Rollen gir viktig opplæring i demokratiske prosesser. Saker fra elevrådet tas opp i
klassene og drøftes med god møteledelse. Læreren har en svært viktig rolle i å støtte tillitsvalgte i å
gjennomføre disse møtene. Elevenes stemme må høres når beslutninger tas. Elevrådet velger et styre
med leder, nestleder og sekretær. Det velges dessuten representanter til barne- og ungdomsrådet.
Strategi for måloppnåelse:
For at elevrådsarbeid skal bli reell medvirkning og demokratiopplæring, kreves det at sakene elevene skal
arbeide med, oppleves relevante og forståelige. Dette krever forberedelser av de voksne som legger frem
saker til behandling, både med hensyn til språk og prosess. Det er også viktig at elevene selv får delta i å
utarbeide sakskart ut i fra innspill fra egen klasse. Det betyr at kontaktlærer for elevråd har en viktig
oppgave i å legge til rette for at elevene kan komme med forslag til saker, og å forberede prosesser i
elevrådet som gjør at alle deltakerne forstår saken og blir hørt.
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Utvikling av resultater på Nasjonale prøver i lesing fra 5.- 8. - 9. trinn med samme elevkull
Denne indikatoren måler hvordan de samme elevene utvikler seg over tid. Startpunktet for målingen er
nasjonale prøver på 5.trinn. Utviklingen på mellomtrinnet måles på nasjonale prøver i 8.klasse. Prøven på
9.trinn måler fremgangen ila første året på ungdomsskolen. Hortenskolen måler elevenes utvikling i lesing
mot tilsvarende utvikling i Vestfold.
Strategi for måloppnåelse
Lesing er en grunnleggende ferdighet som må trenes på i alle fag. For å bli en god leser kreves det
mengdetrening, noe som gjør skole-hjemsamarbeidet helt sentralt. God informasjon til hjemmet om
viktigheten av lesing og stimulering til gode leserutiner, er en viktig oppgave for skolen.
Skolens arbeid med lesing må være systematisk. Elevens leseferdigheter må overvåkes og tiltak settes i
verk raskt for å støtte svake lesere. Skolen må gi elevene ferdigheter til å orientere seg i ulike teksttyper
og ha strategier for å trekke ut informasjon på en effektiv og hensiktsmessig måte.
De kommunale fagkoordinatorene i norsk har utarbeidet kommunale retningslinjer for skrive- og
leseopplæring i Hortenskolen. Denne skal sikre en enhetlig og sammenhengende opplæring med god
sammenheng i hele opplæringsløpet i grunnskolen. Retningslinjene ivaretar forskningsbaserte metoder.
Utvikling av resultater på Nasjonale prøver i regning fra 5.- 8. - 9. trinn med samme elevkull
Denne indikatoren måler hvordan de samme elevene utvikler seg over tid. Startpunktet for målingen er
nasjonale prøver på 5.trinn. Utviklingen på mellomtrinnet måles på nasjonale prøver i 8.klasse. Prøven på
9.trinn måler fremgangen ila første året på ungdomsskolen. Hortenskolen måler elevenes utvikling i
regning mot tilsvarende utvikling i Vestfold.
Strategi for måloppnåelse
Regning er en grunnleggende ferdighet som finnes i alle fag, og som må løftes frem og tydeliggjøres i alle
fag i skolen. Det tillegger allikevel matematikkfaget et særskilt ansvar for å utvikle elevenes
regneferdigheter og forståelse.
Undervisningen i matematikk må ha som mål å stimulere til at elevens skal forstå sammenhenger og
forklaringer i faget. Bruk av konkreter og praktisk matematikk bør ha en sentral plass i matematikkfaget
både på barne- og ungdomstrinnet.
De kommunale fagkoordinatorene i matematikk har utarbeidet kommunale retningslinjer for
matematikkundervisningen i Hortenskolen. Denne planen ivaretar viktige forskningsbaserte metoder som
fremmer elevenes forståelse for faget.
Alle skoler og barnehager er helsefremmende
«Hopp barnehageplan» er utarbeidet.
Planen omhandler kosthold, aktivitet, søvn / hvile og psykisk helse og vil være veiledende for
helsefremmende arbeid i Hortensbarnehagen i årene som kommer.
Strategi for måloppnåelse
Planen er under arbeid og ferdigstilles våren 2019.
Økt fysisk aktivitet i skolen
HOPP-læring er minimum 30 minutter økt fysisk aktivitet m/faglig innhold hver dag. Når vi legger til
aktiviteter i friminuttene, kroppsøving og lovpålagt fysisk aktivitet for 5. – 7.trinn mener Horten kommune
at vi møter Helsedirektoratets anbefaling om minimum 60 minutter aktivitet hver dag for barn og unge.
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Strategi for måloppnåelse
Kompetanseheving for ansatte og nettverkssamlinger for ressurspersoner. Hopp-koordinator følger opp
alle skolene og bidrar til metodikk, kompetanseheving og gjennomføring. Skoledagen på barnetrinnet er
utvidet fra august 2018 for å ivareta elevenes behov for fysisk aktivitet.
Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i skole og barnehage implementeres
Planen beskriver forebygging, avdekking og håndtering av krenkelser og mobbing blant barn og voksne i
barnehage og skole.
Strategi for måloppnåelse
Implementeringen er en del av prosjekt «Inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole» som starter
opp høsten 2018 og varer til 2020.
Kostholdsplaner i barneskoler, SFO og barnehager evalueres og videreutvikles
Er implementert og evalueres/videreutvikles fortløpende.
Strategi for måloppnåelse
Jevnlige møter med brukergruppe og ernæringsrådgiver.
Personalet er bevisst sitt arbeid med å utjevne sosiale forskjeller i barnehagen
Det legges til rette for at alle barn er likeverdige deltakere i barnehagelivet, uavhengig av økonomi,
etnisitet, kultur, språk og bruker barnehagens mangfold som ressurs.
Strategi for måloppnåelse
Det fokuseres på medvirkning, læring og inkludering i hverdagsaktiviteter på barnas egne premisser.
Personalet har kunnskap for å kunne forebygge og oppdage omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
Strategi for måloppnåelse
Erfaring- og kunnskapsutveksling med blant annet barnevernet, helsestasjonen og Incestsenteret på ulike
arenaer gjennom året.
Personalet i barnehagene sikrer gode tilknytningsrutiner som ivaretar trygge overganger
Overganger er sårbare perioder for barn og det er viktig med tilstedeværende og omsorgsfulle voksne
som gir barn og foresatte trygghet.
Strategi for måloppnåelse
Gode interne rutiner og faglig kompetanse videreutvikles.
Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for barn og unge
Person i Oppvekst som har dette som ansvarsområde.
Barneverntjenesten deltar på Ko-team på barnehagene og skolene.
Barneverntjenesten deltar på utvidet KO-team i barnehage og skole ihht rutine.
Strategi for måloppnåelse
Hver skole og barnehage har sin navngitte kontaktperson i barnevernet som skal delta på KO-team.
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Internt koordineringsteam (Ko-team) på alle skoler og barnehager er i funksjon i henhold til
rutinebeskrivelse
Det er utarbeidet en rutine for internt- og utvidet Koordineringsteam (Ko-team) for skole og barnehage.
Målsettingen for skole er å:
 Sikre at alle barn/elever følges opp på en god måte, faglig og sosialt.
 Det skal være lav terskel for å be om hjelp. Det vil si at utfordringer i klasserommet er skolens
ansvar - ikke bare den enkelte lærers.
 Bidra til å sikre god tilpasset undervisning på hele skolen.
 Etablere gode sosial arenaer for utvikling av sosial kompetanse og godt læringsmiljø i den enkelte
klasse og skolen/barnehagen som helhet.
 Oppnå felles forståelse om problemstillingene og benytte tverrfaglig kompetanse.
Målsettingen i barnehagen er å:
 Identifisere og få en gjennomgang av alle barns behov for omsorg, lek, læring og danning
som grunnlag for allsidig utvikling
 Sikre tidlig innsats i forhold til risikoutsatte barn
 Sikre barnehagens helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale
forskjeller
 Sikre rett hjelp og kompetanse
 Bidra til faglig støtte internt i barnehagen
 Bidra til felles forståelse og oppfølging av problemstillinger
Strategi for måloppnåelse
Rutinene er utarbeidet i en Lean prosess med alle berørte parter og er i implementeringsprosess med en
person i Oppvekst som har dette som ansvarsområde.
Kollegateam på Familiehuset benyttes.
Kollegateam brukes ukentlig av en rekke enheter. Tilbakemeldingen på kvalitet er god, benyttelsen kan
bli noe bedre. Kollegateam er et team for komplekse sammensatte saker hvor familiens (inkludert de
voksnes) situasjon skal belyses bredt og hvor støtte til den ansatte som bringer saken inn er et viktig
moment. Dette er et sted for å se på komplekse sammenhenger i et metaperspektiv, idedugnad og ikke
minst et sted hvor deltakerne blir enige om hvem innmelder kan samarbeide med.
Strategi for måloppnåelse
For å nå målene er markedsføring avgjørende og at de konkrete tilbakemeldingene i brukerundersøkelsen
blir hensyntatt. Utarbeidelse av felles rutiner er initiert.
Samarbeid om overgang barnehage, hjem, SFO og skole er sikret ved rutinebeskrivelser. Evalueres

årlig.
Det er utarbeidet en plan for overgang mellom barnehage, SFO og skole i Horten. Planen forplikter alle
barnehagene i kommunen til å forberede barna til skolestart. Tilsvarende forplikter den SFO og skolene
til å være forberedt på å ta imot barna fra barnehagen.
Strategi for måloppnåelse
Rektor har ansvar for å sikre oppfølging av planen. Det gjennomføres et årlig felles møte for alle
barnehager og skoler. Rutinen beskriver det konkrete samarbeidet mellom den enkelte skole og
tilhørende barnehager
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Samarbeidsrutine mellom barneverntjenesten og Hortensbarnehagen følges opp og evalueres
Rutinen omhandler blant annet samarbeid om risikoutsatte barn, bekymringsmeldinger og
trepartssamtaler med barnehage, barneverntjenesten og foresatte. Barneverntjenesten har oppnevnt en
kontaktperson for hver barnehage. Disse informerer de ansatte i barnehagene om nytt lovverk,
meldeplikt, utforming av bekymringsmelding, trekantsamtaler og samarbeidsmøter. Kontaktpersonen
deltar på utvidet KO-team i den enkelte barnehage.
Strategi for måloppnåelse
Det er nedsatt en samarbeidsgruppe som har ansvar for at rutinen følges opp og evalueres årlig.
Samarbeidsrutine mellom Helsestasjonen og barnehagene følges opp og evalueres
Helsestasjon og barnehagene har en felles rutine for samhandling om barn i alderen 0-5 år.
Rutinen inneholder føringer for samarbeid rundt felles bekymring/ uro omkring enkeltbarn, overgang fra
barsel til barnehage og barnehagens utviklingsvurdering som grunnlag for gjennomføring av 4
årskontrollen.
Strategi for måloppnåelse
Det er nedsatt en samarbeidsgruppe som har ansvar for at rutinen følges opp og evalueres årlig.
Samarbeidsrutiner mellom PPT og Hortensbarnehagen implementeres
Samarbeidsrutine mellom PPT og barnehagene er utarbeidet i tråd med barnehageloven §19c - i.
Rutinen implementeres og evalueres årlig.
Strategi for måloppnåelse
Det nedsettes en samarbeidsgruppe som har ansvar for at rutinen følges opp og evalueres årlig

Utvidet Ko-team er i funksjon i skole og barnehage i henhold til rutinebeskrivelse
Det er utarbeidet en rutine for utvidet Koordineringsteam (Ko-team) for skole og barnehage hvor flere
profesjoner skal delta, spesielt fra Barn- og familietjenesten for å utarbeide tverrfaglig tiltaksplan med
ansvar.
Strategi for måloppnåelse
Rutinene er utarbeidet i en Lean prosess med alle berørte parter og er i implementeringsprosess med en
person i Oppvekst som har dette som ansvarsområde.
I Hortensbarnehagen lærer barn verdien av bærekraftig utvikling ved å ta vare på seg selv, hverandre
og naturen.
«Plan for bærekraftig utvikling i barnehagen » implementeres
Planen reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: 1) Klima og miljø 2) Økonomi 3) Sosiale
forhold. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter har barnehagen et ansvar for å legge til
rette for en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.
Strategi for måloppnåelse
Beskrives i barnehagenes årsplaner
Barn i Hortensbarnehagen ytrer seg, deltar og får erfaringer gjennom demokratiske prosesser. Barns
medvirkning er en sentral faktor i barnehagens pedagogiske arbeid.
Strategi for måloppnåelse
Beskrives i barnehagenes årsplaner

Side 84 av 185

Horten kommune

Økonomiplan for 2019-2022

Barnehagene benytter ukentlig naturmiljøet i sitt pedagogiske arbeid og gir barna mange erfaringer

som gjør at de blir glad i og vil ta vare på naturen
Barnehagene bruker naturen som lek og læringsarena.
Strategi for måloppnåelse
Beskrives i barnehagenes årsplaner
Barnehagene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse.
Gjenbruk og ressursutnyttelse har stort fokus i det pedagogisk arbeidet med barna.
Strategi for måloppnåelse
Beskrives med mål og tiltak i barnehagens årsplan
Personalet arbeider bevisst for at alle skal oppleve tilhørighet, vennskap og fellesskap
At barn opplever vennskap og føler tilhørighet i fellesskapet er avgjørende for barns trivsel og utvikling.
Strategi for måloppnåelse
Beskrives i barnehagenes årsplaner. Personalet får økt kompetanse gjennom prosjektet «Inkluderende
læringsmiljø i barnehage og skole».
I Hortenskolen lærer alle elevene om bærekraftig utvikling i et lokalt, regionalt og globalt perspektiv.
Skolene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor skolen).
Benyttes i dag, men ikke målt. Horten Natursenter benyttes fullt ut i henhold til senterets kapasitet.
Strategi for måloppnåelse
Innarbeides i Hortenskolens årsplaner.
Skolene kildesorterer avfall.
Det er ikke tilrettelagt for kildesortering i alle skoler.
Skolene sorterer papp og grovavfall, men det tilrettelegges fortløpende for sortering av plast og matavfall
på alle enheter. Nyrenoverte/nybygde enheter har full kildesortering.
Strategi for måloppnåelse
Dette håndteres i samarbeid med Kommunalområde teknisk og skal implementeres på alle enheter.
Skolene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse.
Gjenbruk og ressursutnyttelse har stort fokus i det pedagogisk arbeidet
Strategi for måloppnåelse
Implementeres i årsplaner
Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid
Andel barn og unge med tiltak i barneverntjenesten (0-18 år)
Antall barn i barneverntjenesten er på vei ned, og ligger nå på ønsket nivå, på nivå med landet og litt over
K13 og Vestfold. Antall barn i barnevernet handler også om kvaliteten på det forebyggende arbeidet i
Horten kommune.
Strategi for måloppnåelse
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Dette jobbes internt i Barneverntjenesten med å øke kvaliteten på meldingsavklaring, undersøkelse samt
frivillige hjelpetiltak, hovedsakelig ved hjelp av en omorganisering som blant annet innebærer et eget
mottaksteam og et eget tiltaksteam, samt spesielt fokus på evalueringer av tiltak.
I tillegg jobbes det for at Kommunalområde Oppvekst skal bidra til at barn og unge skal få hjelp tidlig og
øke kvaliteten på det forebyggende arbeidet. Dette gjøres ved at Familiehuset i større grad er aktive
aktører ute i skoler og barnehager i tett samarbeid med helsesøster, PPT og skolen og barnehagens
personale. Alle enhetene i Barne- og familietjenesten har utnevnt egne kontaktpersoner for hver enkelt
skole og barnehage, og skal gjennom dette bidra til et tettere samarbeid med de arenaene som kjenner
barna godt.
Dette skal sikre at alle risikoutsatte barn får tidlig hjelp, og at behovet for tiltak i Barneverntjenesten etter
hvert blir mindre.
Antall besøk pr måned på Helsestasjon for ungdom.
Helsestasjon for ungdom er åpen hver tirsdag mellom 14 og 17 og har et jevnt besøk.
Strategi for måloppnåelse
Informasjon til ungdom om tilbudet.
Antall enslige mindreårige flyktninger som er økonomisk uavhengige når de har avsluttet
barnevernsvedtak.
8 ungdommer som har avsluttet barneverntiltak i 2016 er økonomisk uavhengige, 1 er på stønad fra NAV.
I 2017 er det ingen ungdommer med avsluttede vedtak. Alle ungdommene med tiltak er i gang med en
eller annen form for videregående opplæring.
Strategi for måloppnåelse
Enheten har gode botiltak til målgruppen, med små enheter og tett oppfølging. Det fokuseres på
norskopplæring, skoleoppfølging og praksisplasser/deltidsjobber. For ungdommer med særskilte
utfordringer skal utfordringene kartlegges og kontakt med øvrig hjelpeapparat opprettes. Flere av
ungdommene er i gang med studier bl.a. på politihøyskolen samt vernepleierhøyskolen.
Antall iverksatte grupper i Helsetjenesten for barn og unge
Familiehuset leverer gruppetilbud av høy kvalitet i samarbeid med andre deler av tjenesteområdet til ulike
brukergrupper. 5 Foreldrekurs med til sammen 50 foreldre med barn i barneskolealder drevet av
Familiehuset. 2 COS-grupper for foreldre med barn fra 0-6 år. 1 Fortsatt foreldre-kurs. 2
stabiliseringsgrupper i samarbeid med EROPH. 1 Fosterhjemsgruppe. 2 Unge-mødregrupper. Gruppe for
EMF-ungdommer med fokus på psykisk helse. To Genta-grupper for jenter. Helsetjenesten for barn og
unge med team familiehus gir muligheter for samordning og videreutvikling av gruppetilbudet.
Strategi for måloppnåelse
Aktivt samarbeid med andre tjenester for å fange opp og samarbeide om behov for ulike typer
gruppetilbud.
Antall iverksatte tiltak på Familiehuset pr år.
Situasjonen med lang ventetid for noen brukere av Familiehuset har vært utfordrende. Tiltakene må sees
i sammenheng med hva helsetjenesten håndterer og at familiehuset bidrar med kompetanse inn i
enkeltsakene utvikling av helsetjenestens kompetanse totalt.
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Strategi for måloppnåelse
Tiltak fra Familiehuset styres av helsetjenesten for barn og unge. Økt fokus på oppstart og avslutning av
tiltak skal bidra til å redusere ventetiden. Tjenesteområdet har igangsatt en prosess for videreutvikling av
tiltaksapparatet herunder forventninger til den enkelte ansatts bruk av tid til direkte «ansiktstid» opp mot
tid til dokumentasjon.
Enhetene i Barn- og familietjenesten evaluerer alle tiltak
Enkelte enheter har lovpålagt evaluering av tiltak, mens for andre er ikke dette lovpålagt. Barne- og
familietjenesten har et særlig fokus på evaluering for å sikre at den bistand som ytes oppleves nyttig og
hjelpsomt for innbyggerne.
Strategi for måloppnåelse
Følges opp ved hver tertialrapportering.

7.4. Utfordringer og strategi
Øvrige satsningsområder
Forebyggende arbeid
Innenfor kommunalområdet har vi fokus på forebyggende arbeid for å sikre barn og unge en best
mulig psykisk og fysisk helse.
Et overordnet mål er å gi barn, unge og deres familier rett hjelp til rett tid, slik at utfordringene ikke får
tid til å utvikle seg. For å lykkes med dette er det viktig at våre ansatte har nødvendig kompetanse og at
tjenester er koordinerte og har høy kvalitet.
Eksempler på forebyggende tiltak:
 Kvalitativt gode barnehager forebygger blant annet skjevutvikling hos barn, sosiale ulikheter,
stabiliserer vanskelige livsperioder, psykiske lidelser, bedrer skoleprestasjoner og er
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kvaliteten avhenger av voksentetthet, de ansattes
barnehagefaglige kompetanse og et nært foreldresamarbeid. I tillegg må barnehagen ha et
systematisk tverrfaglig samarbeid med andre tjenester. Hortensbarnehagen har i dag mål og tiltak
som ivaretar og utvikler disse kvalitetskriteriene.
 Aktiv rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehageplass
 HOPP – Helsefremmende Oppvekst videreutvikles i barnehage og skole. Arbeidet
vektlegger fysisk aktivitet og riktig kosthold. Hopp i barnehagene har i tillegg fokus på søvn, hvile
og psykisk helse.
 HOPP Friskus - fokuserer på livsstilsendring for hele familien.
 Aktiv høst – og vinterferie er tilbud til elever fra 5.-10.trinn for fysisk aktivitet, kosthold, tilhørighet
og trivsel.
 Problematisk spilleadferd og nettbruk blant ungdom – Kompetanseheving for ansatte og
informasjon til foresatte.
 Arbeid med inkluderende læringsmiljøer og samhandling i barnehage og skole
 Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehage og skole er under implementering.
 Prosjekt inkluderende barnehage og skolemiljø starter januar 2019
 Helhetslesing – Øke lesekompetanse på et tidlig tidspunkt med intensive og effektive lesekurs i
samhandling med PPT.
 Skrive- og leseopplæring med bruk av I-pad på barneskolene.
 Ambulant team – med fokus på tiltak mot skolevegring
 Program folkehelse i samarbeid med flere kommunalområder. Prosjektmidler er innvilget og
folkehelsekoordinator leder arbeidet.
 Barnehabilitering utvikler helhetlige tjenester til familier med krevende omsorgsoppgaver.
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Helsetjenesten for barn og unge fortsetter arbeidet med «Forsterket helsestasjon».
Modellkommune – «Vi bryr oss i Horten» videreføres for å sikre best mulig samhandling mellom
tjenestene til det beste for innbyggerne.
Handlingsplan vold i nære relasjoner og Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme
følges opp.
Plan for samarbeid og sammenheng barnehage, hjem, SFO og skole følges opp.
Overganger gjennomføres og evalueres kontinuerlig. Det er etablert rutiner for:
o Helsestasjon, hjem og barnehage
o Barnehage, hjem, SFO og barneskole
o Barneskole og ungdomsskole
o Ungdomsskole og videregående skole
Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom tjenesteområder

Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden
Planer som skal politisk behandles, men som ikke følger prosessreglene i plan- og bygningsloven,
benevnes som temaplaner og defineres som faglig avgrensede planer, underordnet kommuneplan og
kommunedelplaner. Opplistingen gir en oversikt over hvilke planer[1] som skal til politisk behandling i
kommende periode. I tillegg til planene som inngår i oversikten, behandles alle forslag til
detaljreguleringsplaner politisk i henhold til plan- og bygningsloven. Det henvises til kommunens rutiner
for plan, rapportering og årshjul der prosesser for utarbeiding av virksomhetsplaner er beskrevet.
Følgende planer skal rulleres i økonomiplanperioden for kommunalområdet:
Plan

2018

Årlig

Politisk/administrativ
behandling
P

2013

2019

P

2018
2018
2018
2018
2014
2016
2016
2016

2020
2022
2022
2022
2019
2019
2020
2026

P
P
A
A
A
P
P
P

2016

Årlig

P

2016

2020

P

Type plan Utarbeidet

Status og kvalitetsmelding for Hortenskolen TP
Beredskapsplan for skolens personale mot
TP
vold og trakassering
IKT- plan for grunnskolen i Horten
TP
Handlingsplan Hortenskolen
TP
Handlingsplan Hortensbarnehagen
TP
Handlingsplan Barn- og familietjenesten TP
Handlingsplan Oppvekst
TP
Plan for barnehagestruktur
TP
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner TP
Plan for skolestruktur
TP
Handlingsplan Bosetting av enslige
TP
mindreårige flyktninger
Handlingsplan mot radikalisering og
TP
voldelig ekstremisme

Rulleres

[1] Type plan:KP: Kommuneplan, KDP: Kommunedelplan R: Reguleringsplan og TP: Temaplan
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7.5. KOSTRA-analyse – Oppvekst
Grunnskole
Horten
2016

Horten Vestfold
2017

Kostragruppe
13

104 188,5

105 877,4 102 710,7

101 163,4

Prioritet
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per
innbygger 6-15 år *) **)

Samtidig som det politisk har vært fokusert på økt lærertetthet har også driftsbudsjettet blitt styrket med
betydelige øremerkede tilskudd som har blitt benyttet til stillinger. Dette er i hovedsak søkbare prosjekter
og statlige tiltak for økt fokus, spesielt på tidlig innsats og styrking av ungdomstrinnet.
Kommunen har mange fosterhjemsbarn fra andre kommuner som resulterer i økt bemanning der det er
behov for spesialundervisning. Refusjon fra disse kommunene har blitt benyttet til stillinger og dermed
øket driftbudsjettet.
Barnevern
Horten 2016

Horten 2017

Vestfold

Kostragruppe 13

1 888

1 793

2 089

2 138

Prioritet
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger

Netto driftsutgifter pr innbygger har gått ned fra 2016 til 2017. Dette skyldes hovedsaklig at
finansieringsordningen rundt enslige mindreårige flyktninger er endret. Nettoutgiftene til
Barneverntjenesten har gått opp fra 2016 til 2017, grunnet økt bruk av statlige tiltak for barn som er
plassert utenfor hjemmet, både beredskapshjem, statlige fosterhjem og institusjon. Antall stillinger har
også økt fra 2016 til 2017.
Barnehage
Horten
2016

Horten Vestfold
2017

Kostragruppe
13

138 843,8

148 216,8 143 920,7

142 528,0

Prioritet
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *)
**)

Horten har høyere netto driftsutgifter per barn 1-5 år i barnehage enn K13 og Vestfold.
Horten har de siste årene arbeidet målrettet mot en økning i ansatte med barnehagefaglig utdanning.
Det har ført til høyere lønnskostnader.
Av den grunn fyller vi kravene i ny bemanningsnorm fra august 2018.
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7.6. Sammendrag budsjett
Kommunalområdet har redusert budsjettramme fra 2018, men vil levere lovpålagte tjenester.
Barnehage har en økning i antall moderasjonsvedtak, økt behov for spesialpedagogisk hjelp og
tilrettelegging for barn med spesielle behov.
Skole opprettholder i hovedsak sin tjenesteproduksjon. Imidlertid vil moderasjonsordning på SFO bidra til
reduserte inntekter.
Færre flyktninger og opphør av samarbeidsavtale med Holmestrand kommune gir reduserte inntekter for
Horten kommunale voksenopplæring og fører til overtallighet. Ansatte får tilbud om stilling på andre
enheter i Oppvekst. Dette vil skje over tid i budsjettåret.
Renovering av skoler resulterer i økte skysskostnader til alternative lokasjoner.
Barn- og familietjenesten har et sterkere fokus på tidlig identifikasjon med helsetjenesten som førstelinje.
Tjenesteområdet styrker tiltaksprofilen for å sikre at barn og deres familier får tiltak som oppleves nyttige
samt forhindre plasseringer i barneverntjenesten.
Ny type tjenesteproduksjon som det er funnet rom for i budsjettforslaget
Skole
 Skoleskyss inklusive SFO for Fagerheim skole i 5 måneder (høsten 2019) er inkludert
 Reduserte inntekter Horten kommunale voksenopplæring er inkludert
 Leksehjelp med pedagog for 1.-4. trinn og 9.-10 trinn er inkludert i tillegg til lovpålagt.
 Leasing av elektronisk elevutstyr (Ipad og PC) er inkludert med en enhet til hver elev.
 Politisk vedtak: KOM-060/18 «Friplasser i SFO for lavinntektsfamilier søkes innarbeidet i budsjett
for 2019 og påfølgende år.»
Administrasjonen har ikke funnet handlingsrom til å innarbeide dette i budsjettforslaget. Forslaget
inkluderer moderasjonsordning for SFO. Siden økonomisk sosialhjelp ikke beregnes som inntekt, vil derfor
flere barn ha tilbud om tilnærmet gratis SFO.
Pr. 1.oktober 2018 er det 41 som har søkt og fått innvilget moderasjon. Dette beløper seg til kr. 554.000
Barnehage
Nasjonale satser for foreldrebetaling, moderasjonsordninger, kommunalt kapitaltilskudd til private
barnehager og totalt tilskudd til familiebarnehager fastsettes i statsbudsjettet hvert år.
Budsjettet ivaretar moderasjonsordningene for 3, 4 og 5-åringer i familier med lav inntekt, 6% regelen og
søskenmoderasjon. Vi ser en jevn økning av familier som får innvilget moderasjoner. Budsjettert kostnad
kr. 4 400 000 i 2019 (kr. 400 000 mer enn i 2018). Hjemlet i barnehageloven §15 om foreldrebetaling.
Nasjonal styrking av pedagogbemanning i private og kommunale barnehager. Kommunene har via
rammetilskudd de siste årene økt pedagogtettheten i barnehagene. Dette har ikke skjedd i samme grad i
private barnehager. Etterslepet skal kompenseres i statlig tilskudd etter nasjonale satser i 2017, 2018 og
første halvdel av 2019. For 2019 vil dette bety ca. kr. 420.000 til de private barnehagene i Horten.
Tilskudd til private barnehager er hjemlet i barnehageloven § 14
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Barn og familietjenesten
Det beregnes redusert inntekt på refusjon særlige ressurskrevende brukere på kr 1 500 000. Det blir bosatt
færre enslige mindreårige flyktninger, noe som reduserer inntektene uten at utgiftssiden reduseres
vesentlig. For 2019 er reduksjonen på kr. 3 284 000.
Forlenget opphold i institusjon gir en økt kostnad da den kommunale egenandelen er forholdsvis høy. Kr.
70 320 pr. måned pr. plass i institusjon og kr 33 110 for beredskapshjem og statlige fosterhjem.
7.6.1. Driftsbudsjett med endringer
2019
584 151

Beløp i 1000

Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Budsjettendringer inneværende år
Konsekvensjusteringer

Konsekvensjustert ramme
Sum Innsparingskrav ved uendret tjenesteproduksjon
Nye tiltak
Styrking av habilitering i hht RNB
Sum Nye tiltak
Endringer i tjenesteproduksjonen
Helårseffekt lønnsoppgjøret 2018
Redusere inntekter - voksenopplæringen
Færre Enslige mindreårige flyktninger
Økt kostnad kommunalt tilskudd barnehager
Moderasjonsordning SFO og barnehage
Styrket ramme grunnet satsingsområder fra forslag til statsbudsjett
Flere tjenestemottagere BPA
Svikt inntekt SRB
Oppfølging av verbalpunkter, vedtatt budsjett 2018
Driftsmessig konsekvens innkjøp av bil
Sum Endringer i tjenesteproduksjonen
Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon
Reduksjon i antall ansatte pedagoger og fagarbeidere i skole og bhg samt
vakanser i B&F
Redusert budsjett sykevikar
Reduksjon bemanning og andre utgifter Enslige mindreårige flyktninger
Andre tiltak
Forventet effekt av tiltaksteam barnevern
Sum Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon
Nye tiltak og realendringer

Ramme 2019-2022

7.6.1.1.

Økonomiplan
2020
2021
584 151 584 151

2022
584 151

1 636
6 055
7 691

1 636
6 055
7 691

1 636
6 055
7 691

1 636
6 055
7 691

591 842

591 842

591 842

591 842

0

-3 129

-7 074

-7 262

250
250

250
250

250
250

250
250

8 816
8 000
3 200
3 000
2 000
1 713
1 500
1 400
1 050
-40
30 639

8 816
8 000
3 200
3 000
2 000
1 713
1 500
1 400
1 050
-40
30 639

8 816
8 000
3 200
3 000
2 000
1 713
1 500
1 400
1 050
-40
30 639

8 816
8 000
3 200
3 000
2 000
1 713
1 500
1 400
1 050
-40
30 639

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-4 000
-3 700
-2 243
-1 400
-26 343
4 546

-4 000
-3 700
-2 243
-1 400
-26 343
1 417

-4 000
-3 700
-2 243
-1 400
-26 343
-2 528

-4 000
-3 700
-2 243
-1 400
-26 343
-2 716

596 388

593 259

589 314

589 126

Endringer i tjenesteproduksjonen

Helårseffekt lønnsoppgjøret 2018
Styrket helårseffekt i 2019 av lønnsoppgjøret 2018. Beløpet er styrket pr enhet i Administrasjonssjefens
forslag til økonomi- og handlingsplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019.
Redusere inntekter – voksenopplæringen
Introduksjonsordningen betalte tjenester og avtale Holmestrand
Færre Enslige mindreårige flyktninger
Finansiering/refusjon pr. person (endret 2017)
Økt kostnad kommunalt tilskudd barnehager

Beregningsgrunnlag (regnskap 2017) med Deflator
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Moderasjonsordning SFO og barnehage
Moderasjonsordningen i SFO ble innført fra august 2018. Estimert års effekt er 1 500 000
Styrket ramme grunnet satsingsområder fra forslag til statsbudsjett
Regjeringen foreslår følgende satsingsområder som medfører forslag til styrking av rammen innen
kommunalområde Oppvekst:
1

Tidlig innsats i skolen

2

Psykologer i kommunene

3

Gratis kjernetid bhg 2-åringer

4

Øke tilgangen til barnehagelærere

5

Flere lærerspesialister i grunnskolen

Flere tjenestemottagere BPA
Innbyggere har rett til å organisere tjenesten som BPA
Svikt inntekt SRB
Hensyntatt i budsjettforslaget.
Oppfølging av verbalpunkter, vedtatt budsjett 2018
Kommunestyret vedtok i sak 128/17 å styrke kommunalområde Oppvekst med økt fokus på
miljøterapeutstillinger i skolen. Dette hadde en opptrapping inn mot budsjett 2019. Administrasjonssjefen
har på dette grunnlag styrket kommunalområdets ramme tilsvarende.
Driftsmessig konsekvens innkjøp av bil
Oppvekst har kjøpt en bil. Driftsmessige konsekvenser av dette overføres i ramme til kommunalområde
Teknisk.

7.6.1.2.

Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon

Reduksjon i antall ansatte pedagoger og fagarbeidere i skole og bhg samt vakanser i B&F
Endringer i behov for kapasitet. Reduserte antall flyktninger reduserer behov for personalressurser i
Horten kommunale voksenopplæring.
Alle vakanser vurderes av kommunalsjef. Fører til at ansatte må omplasseres fortrinnsvis i Oppvekst.
Redusert budsjett sykevikar

Bruke eksisterende bemanning. Mindre voksentetthet i barnehage og skole
Reduksjon bemanning og andre utgifter Enslige mindreårige flyktninger
Ingen konsekvenser pga færre barn.
Andre tiltak
Effektivitetsgevinster samt forventet inntektsøkning.
Forventet effekt av tiltaksteam barnevern
Tidlig innsats reduserer behovet for omfattende tiltak.

Side 92 av 185

Horten kommune

Økonomiplan for 2019-2022

7.6.2. Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Oppvekst
Borre u-skole - inneklima
Fagerheim skole
rehabilitering/oppgradering
Granly Skole
Holtan ungdomsskole- nytt tak
Horten Natursenter
Lillås skole, gymsal
Nordskogen skole rehabilitering
Nærmiljøanlegg Fagerheim skole
Oppvekst IT-investeringer
Orerønningen u-skole - nytt tak
Sentrum skole rehabilitering
Utkjøp areal Åsgårdstrand
Sum Oppvekst

Sum investeringsprosjekter

Økonomiplan
Sum
Ferdig Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 2019År
22
2019

2 000

0

0

0

2 000

2019

34 243

10 000

0

0

44 243

2019
2019
2019
2021
2021
2020
2022
2020
2019
2019

9 500
16 000
400
0
500
0
1 500
500
30 568
7 500
102 711

0
0
0
0
41 590
1 000
1 500
7 500
0
0
61 590

0
0
0
9 000
44 590
0
1 500
0
0
0
55 090

0
0
0
0
0
0
1 500
0
0
0
1 500

9 500
16 000
400
9 000
86 680
1 000
6 000
8 000
30 568
7 500
220 891

102 711

61 590

55 090

1 500

220 891

Borre u-skole - inneklima
Innregulering og gjennomgang av ventilasjonsanlegg for å sikre lovlig og forsvarlig drift av skolen. Lyskilder
oppgraderes til bedre og mer energivennlige løsninger. Prosjektet vil sikre et bedre inneklima ved skolen.
Fagerheim skole rehabilitering/oppgradering
Rehabilitering av skole med vekt på energiøkonomisering, inneklima og effektiv drift. Pågående
samspillsprosjekt med forventet byggestart sommer 2019. Utføres iht. tidligere politisk vedtak.
Granly Skole
Skolen er ferdig og bygget er tatt i bruk. Gjenstår oppfølging av reklamasjoner mot entreprenør samt ett
års befaring av de tekniske systemer, planlagt utført 1. kvartal 2019. Prosjektet avsluttes med
tilbakelevering av midler etter dette.
Holtan ungdomsskole- nytt tak
Nytt tak med utvendig fall for å sikre at ikke vanninntrenging inntreffer, jfr. oppgradering av tak tilhørende
fløy A. I tillegg skiftes utrangert ventilasjonsanlegg med et nytt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning
for å sikre miljøvennlig drift. Det vurderes av skoleadministrasjonen og Teknisk at det vil være nødvendig
å oppgradere ventilasjonsanlegget for å sikre gode læringsforhold, samt etterleve forskrift om Miljørettet
helsevern.
Horten Natursenter
Gjennomføres iht. tidligere politisk vedtak. Oppfølging i reklamasjonstiden, kompletterende restarbeider
i dialog med brukerne.
Lillås skole, gymsal
Gymsalen på Lillås nærmer seg en beskaffenhet som tilsier at det må gjøres omfattende tekniske og
bygningsmessige tiltak. Nødvendig rehabilitering av gymsalen for å sikre lovlig og forsvarlig drift.
Nordskogen skole rehabilitering
Rehabilitering av skole med vekt på energiøkonomisering, inneklima og effektiv drift. Pågående
samspillsprosjekt med forventet byggestart 2020. Utføres iht. tidligere politisk vedtak.
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Nærmiljøanlegg Fagerheim skole
Etablering og bygging av nærmiljøanlegg etter dagens krav. Gjennomføres i etterkant av
rehabiliteringsprosjektet for å sikre rene grensesnitt.
Oppvekst IT-investeringer
Digital tilrettelegging med nødvendig oppgradering/ erstatning av program- og maskinvare i oppvekst.
Orerønningen u-skole - nytt tak
Skolen er bygd med flatt tak og det har forekommet mindre lekkasjer. Det investeres i nytt tak med
utvendig fall for å sikre bygget mot framtidig vanninntrengnings-problematikk. Utføres mht. lovlig og
forsvarlig drift og for å sikre investerte verdier.
Sentrum skole rehabilitering
Rehabilitering av skolen for å sikre lovlig og forsvarlig drift. Sentrum skole har store mangler etter
ferdigstillelse. Horten kommune søker å få dekket sine kostnader via entreprenør.
Utkjøp areal Åsgårdstrand
Pågående forhandlinger om utkjøp av tomt ved idrettsanlegget, utføres iht. politisk vedtak.
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8. Kultur og samfunnsutvikling
8.1. Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden
Kommunalområdet vil de neste fire årene jobbe aktivt for å skape, tilrettelegge for og formidle
kulturopplevelser og møteplasser for innbyggerne, og sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud.
Kommunalområdet skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og for samfunnet og være en
ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling som samfunn og organisasjon. Kultur og
samfunnsutvikling skal bidra til en bærekraftig, klimavennlig og helsefremmende samfunnsutvikling.
Forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i tjenesteproduksjonen. Å sikre god næringsutvikling i
kommunen er også et prioritert arbeidsområde.

8.2. Beskrivelse av dagens virksomhet

Organisasjonskart, Kultur og samfunnsutvikling

Administrasjon
Administrasjonen utfører tverrsektorielle oppgaver. Den har ansvar for Barne- og ungdomsrådet og har
rollen som barnerepresentant. Overføringer til kirke- og trossamfunn ligger også her.
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Næring
Næring har ansvar for arbeidet med næringsutvikling og ivaretar også rollen som START koordinator for
nyetablerere i kommunen.
Enhet for kommuneutvikling
Enhet for kommuneutvikling leder og koordinerer overordnet planarbeid og har generelt ansvar for
kommunens klima- og miljøarbeid samt ivaretakelse av folkehelseloven. Enheten arbeider særlig med byog samfunnsutvikling, inkludert samferdsel. Enhet for kommuneutvikling skal fungere som et
kompetansemiljø, er pådriver og samarbeidspartner innen samfunnsplanlegging, folkehelse, klima og
miljø, internt og eksternt.
Plan og utbyggingstjenester
Plan og utbyggingstjenester har fire fagavdelinger; byggesak, regulering, geodata og landbruk. De tre
førstnevnte har egne selvkosttjenester. Næringslivet er største bruker av kommunens plan- og
utbygningstjenester. Enheten leverer tjenester til Infoland. Vakttelefon for innbyggerne er åpen tre dager
i uken og drop-in tilbudet på torsdager.
Kulturhuset 37
Kulturhuset 37 består av Cafe Gul, Rådhuskantina Barn og Unge – som inneholder ungdomsklubber på
Skoppum, i Åsgårdstrand og Horten, lekselesing, Ferieklubben, musikkøvingstilbud, Skateboardparken og
Ungdommens Kulturmønstring (UKM). Kulturhuset har også tilrettelagte tilbud som Torsdagsklubben,
Sanggruppa, varmtvannstilbud og Gode Venner, samt formidling – konserter, miljøarbeid og andre tiltak.
Kulturhuset er for tiden under rehabilitering og forventes ferdig medio mars/april 2019. Det jobbes nå
med utvikling av prosjekter og tilbud i samsvar med at vi får utvidede arealer til disposisjon.
Horten bibliotek
Folkebiblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom
aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Biblioteket skal være en
uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
I det lokale perspektivet er biblioteket viktig for stedsutvikling og identitet, integrering og inkludering.
Biblioteket er terskelfritt og en sosial møteplass som gjennom innhold og tilrettelegging bidrar til
livskvalitet og bedre folkehelse. Ny infrastruktur, teknologisk og kommunikasjonsmessig, samt
bosettingsmønstre i rask endring, vil øke behovet for fysiske møteplasser hvor mennesker kan være
sammen og ta del i felles opplevelser.
Bibliotekene påvirkes av drivkrefter og trender i samfunnet. Gode og brukervennlige publiseringsløsninger
samt økende digitalisering medfører et stadig voksende informasjons tilfang av ulik kvalitet. Dette gir
utfordringer både økonomisk og kompetansemessig. Bibliotekene har en sentral rolle i en offentlighet
som i økende grad preges av digitalisering. Bibliotekenes oppgaver er å sikre alle lik tilgang til
kvalitetssikret informasjon og aktivt motvirke et digitalt skille i befolkningen.
Horten kulturskole
Kulturskolen skal gi et tilbud om opplæring, utfoldelse og opplevelse innen de estetiske fagområdene til
barn og ungdom i Horten kommune. Kulturskolen legger til rette for å utvikle elevenes kunstneriske og
skapende evner ut fra det enkelte barns forutsetninger. Målgruppe er barn og unge 0 – 19 år bosatt i
Horten kommune. Kulturskolen administrerer også dirigentordningen for de fem skolekorpsene i
kommunen, herunder, ansvar for ansettelser, kompetanseutvikling, musikkfaglig støtte gjennom
dirigentforum og samhandling med de enkelte styrene i skolekorpsene. Ca. 25 % av kulturskolens budsjett
går til finansiering av dirigentordningen. Kulturskolen arrangerer Midgardkonkurransen – en nasjonal
konkurranse for unge utøvere innen klassisk musikk.

Side 96 av 185

Horten kommune

Økonomiplan for 2019-2022

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling
Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling består av Bakkenteigen kulturhus, Galleri Ask, Den kulturelle
skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Enheten har ansvar for offentlig utsmykking i kommunale
bygg, samt en rekke arrangementer og møteplasser som støttes av kommunen eller er i kommunal regi,
herunder Fyrverkerikonserten, TV-aksjonen, Spis for 100 og Torsdagsmagasinet. Enheten har en aktiv rolle
i utvikling av rådhuskvartalet i Åsgårdstrand og i tildelingen av kunstnerboliger. Enheten administrerer
vigsler.
Overføringer til Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn utgjør 22 % av kommunalområdets budsjett.

8.3. Mål for kommunalområdet
Overordnet mål
Attraktivitet

Mål
Besøksattraktiv
kommune

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

Horten sentrum skal
styrkes og
videreutvikles som
kommunens urbane
tyngdepunkt

Indikator/målemetode
Forventet 2018
Mål 2022
Etablere digitalt MunchEtablert
senter i Åsgårdstrand
Horten skal i analysene
Har en positiv
fra Telemarkforskning
besøksattraktivitet
fremstå som en
besøksattraktiv kommune
Økt kjennskap til og
Positiv utvikling i
kunnskap om Horten
omdømmemåling
utenfor Vestfold
Markedsføre Horten som Utarbeidet og fulgt opp
Utarbeide og følge
er godt sted å komme til, markedsføringsplanen
opp
bo og leve. Markedsføre
markedsføringsplanen
Horten som
”eventkommune”, jf
Kulturplanen og
Sentrumsplanen
Gjennomført midlertidige
Under arbeid, mange Ferdigstilt ihht til plan
tiltak i havneområde HS4
av tiltakene er
der stålhallene er revet.
gjennomført

Gjennomførte tiltak i
Handlingsplanen til
kommunedelplan for
sentrum.
Styrke byens liv og rom
gjennom kunst og kultur

Næringsoffensiv
kommune og økt
bostedsattraktivitet

Under arbeid, mange
Alle tiltak for
av tiltakene er perioden gjennomført
gjennomført
Under arbeid, mange
av tiltakene er
gjennomført
Tegninger for utecafe
og benker, samt en
skisse for området er
gjennomført

Alle tiltakene i
Kulturplanen

Ta i bruk området mellom
Alle 4 punkter er
Rådhus og bibliotek ved å
gjennomført
etablere 1.
Uteservering
tilhørende Cafe 2.
Utekontor/benk
3.
Container til
bruk for pop-up
arrangement og
frivilligheten 4.
Nye
løsninger for
sykkelparkering
Arrangere messen «Made Gjennomføres 25.10.18 Gjennomført og med
in Horten» sammen med
flere utstillere/flere
Horten Næringsforum
besøkende
Arrangere
6
næringsfrokoster
sammen med Horten
Næringsforum
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Mål

Indikator/målemetode
Forventet 2018
Arrangere årlige
4
næringslivsledermøter
mellom lederne for de
største bedriftene og
kommuneledelsen
Attraktive arealer for
Arealdelen rulleres i
bolig og næringsutvikling
2018
Gjennomføre et antall
årlige besøk hos bedrifter
i kommunen
Horten kommune skal ha
en positiv utvikling i antall
nyetableringer
Horten skal i analysene
Horten har hatt en
fra Telemarkforskning
positiv
fremstå som en
næringsattraktivitet
næringsattraktiv
2014-2017
kommune
Næringslivet i kommunen
skal i den årlige
næringslivsundersøkelsen
oppfatte Horten som en
næringsoffensiv
kommune
Sikre attraktive
Fastsatt rammer for
Planprogram vedtatt.
arealer for
utviklingen av de sjønære
Planarbeid igangsatt.
boligutvikling som
områdene langs den
dekker befolkningens østlige sjøfronten Horten
ulike behov
Fastsatt rammer for
Arbeid med
utviklingen av Skoppum
planprogram igangsatt
Skape, formidle og
Brukerundersøkelser
4
tilrettelegge for
varierte
kulturopplevelser,
kulturaktiviteter og
møteplasser
Etablere digitalt Munchsenter i Åsgårdstrand
Spillprosjektet gjennom
program for folkehelse
Tilby ulike
kulturarrangementer i
Bakkenteigensalen
Vise utstillinger med
samtidskunst i Galleri ASK
Øke antall besøk på
192 586
Horten bibliotek ved å
utvikle en attraktiv
møteplass
Øke deltagelsen i den
703,0
digitale lesekampanjen
Sommerles
Utvikle kunstnerbyen Gjennomføre tiltak i
Områdereguleringsplan
Åsgårdstrand
bystrategien til
vedtatt.
områdereguleringsplan
for Åsgårdstrand
Vertskapskommune Horten kommune har i
for Universitetet i
samarbeid med styret i
Sørøst-Norge
Vestfold Studentsamfunn
og Horten Næringsforum
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4

Arealdelen fulgt opp
6

Positiv utvikling fra
2018
Har en positiv
næringsattraktivitet

80,0 %

Områderegulering
vedtatt i 2019

Kommunedelplan
vedtatt i 2019
4

Etablert
Prosjektet har en
fysisk plassering
50,0

6
210 000

800,0

Alle tiltak for
perioden er
gjennomført
2
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Mål

Indikator/målemetode
arrangert et antall
samarbeidsmøter mellom
studentene, kommunen
og næringslivet
Horten kommune har i
samarbeid med USN
arrangert et antall
samarbeidsmøter mellom
ledelsen til USN,
Studentsamskipnaden,
studentene og
kommuneledelsen
Plan for utvikling av
Campus Vestfold og Borre
Økt fokus på
”Studentbyen Horten”

Barn skal ha varierte Antall arrangementer i
kultur- og
regi av den kulturelle
fritidsaktiviteter
skolesekken
Gjennom program for
folkehelse og prosjektet
«Spillbiblioteket» skape
en attraktiv møteplass for
barn og unge ved å
etablere systematisk
brukermedvirkning i
prosjektet av barn og
unge i målgruppen.
Hele kulturskolens
undervisningskapasitet
skal utnyttes.
Kommunalområdet har
utviklet en nettside med
oversikt over fritidstilbud
for barn og unge i
kommunen
Midgard
komposisjonskonkurranse
for unge komponister
Opprettelse av
Opplevelseskortet
Stimulere til utvikling av
kulturtilbud

Forventet 2018

Mål 2022

2

Trafikkanalyse
gjennomført
Tiltak fulgt opp

Plan vedtatt
Tiltakene fulgt opp i
henhold til
fremdriftsplan
200

Prosjekt antatt og Gjennomført prosjekt
prosjektplan godkjent
med dokumentert
høst 2018
årlig
brukermedvirkning

Ledige plasser Alle elevplasser er fylt
opp og elever på
venteliste
Nettsiden er etablert
og innholdproduksjon
er igangsatt

Arrangert

Arrangert

Planleggingsfasen

Opplevelseskortet
etableres i 2019
Følge opp alle
tiltakene i kulturplanen
500

Delvis fulgt opp
tiltakene

Trettisjufestivalen, antall
betalende publikummere
Forsterke et levende Bruke engasjementet til
Noen IldsjelAlle Ildsjellokaldemokrati
de ungdommene som har ungdommer har deltatt ungdommene brukes
gjennom gode
deltatt i Ildsjel-prosjektet
i
i prosesser
arenaer for
i medvirkningsprosesser medvirkningsprosesser
medvirkning og ved å knyttet til saker som
engasjere
vedrører ungdom
innbyggerne i aktiv
deltakelse.
Klargjort hvilke
Planprogram vedtatt.
Kommunal
planoppgaver kommunen
Planarbeid igangsatt. planstrategi vedtas i
bør starte opp eller
2020
videreføre for å legge til
rette for en ønsket
utvikling i kommunen
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Mål

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

Vi vil ha et
Etablering av
helsefremmende
kompetansesenter for
oppvekstmiljø i
spill/spillbibliotek.
Horten. Barn og unge
skal ha tilbud om
varierte kulturidretts og
foreningsaktiviteter
Gjennom Program for
folkehelse og prosjektet
«Spillbiblioteket», skape
en attraktiv møteplass for
barn og unge ved å bruke
gaming som ressurs i det
helsefremmende
arbeidet.
Kulturkvartalet er
etablert
Lokaler for organiserte
fritidsaktiviteter

Natur og miljø

Arealutvikling skal
være langsiktig og
miljøvennlig
Satse på grønn
mobilitet

Lokaler for
selvorganiserte
fritidsaktiviteter
Viktige natur- og
friluftsområder for barn
og unge sikres gjennom
arealplanleggingen.
Utvikling av arealer
innenfor definerte
tettsteder
Vern av matjord
Arealplanleggingen skal
bidra til at veksten i
persontransporten tas
med kollektivtransport,
sykkel og gange
Det skal være et
konsentrert og
miljøvennlig
utbyggingsmønster som
reduserer
transportbehovet
Flere godt oppmerkede
gangforbindelser i
sentrum i henhold til
Kommunedelplan for
sentrum
Gjennomført planlegging
og merking av gang- og
sykkelveier og
forbindelser
Grønn mobilitet skal
innarbeides som et
overordnet prinsipp som
gjennomsyrer
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Relevante saker er
«Riktige» saker og
innom rådet. «riktige» metoder for
å skape engasjement
og
demokratiforståelse
Rammene for
tverrfaglig samarbeid
er avklart

Prosjekt antatt og
prosjektplan godkjent
høst 2018

Gjennomført og
prosjekt over i drift i
løpet av
prosjektperioden

Prosessen er i gang

Kulturkvartalet er
ferdigstilt våren 2019
Gode og tilgjengelige
lokaler for alle som
trenger
Gode og tilgjengelige
lokaler for alle som
trenger
Ivaretatt

Utvikling av arealer
innenfor tettsteder

Oppnå fortetting av
grå arealer

Ikke omdisponert Unngå omdisponering
Økning av
kollektivreiser

«Spredt
konsentrasjon»
videreføres som
utbyggingsprinsipp

Planlegging er
påbegynt, kart
utarbeidet

Noen utvalgte godt
oppmerkede
gangforbindelser

Planlegging er
påbegynt, kart
utarbeidet

Noe gjennomført
planlegging og
merking av gang- og
sykkelveier og
forbindelser
Innarbeidet i alle
planer
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Mål

Indikator/målemetode
kommunens planer og
tiltak
Implementering av
årsplan for Sykkelbyen
Horten
Stimulere næringsliv Det er inngått et
og innbyggere til å
samarbeid med
redusere sine
næringslivet om klima og
klimagassutslipp
miljø
God informasjon til om
tilskuddsordninger som
skal stimulere til
nytenkning og lokalt
initiativ
Horten som
Miljøfyrtårnkommune

Trygghet for innbyggere Kommunalområdet
skal bidra til gode
løsninger ved at
forutsigbarhet,
åpenhet og
effektivitet
vektlegges i
tjenesteproduksjonen

Kommunens klima- og
energiplan rulleres i form
av en kommunedelplan
for klima og energi
Tiltak fra
handlingsprogram for
kommunedelplan for
klima og energi
gjennomføres
Brukerundersøkelser

Saksbehandlingstid

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

à jour i henhold til
planstrategien

Samferdselsoppgaver

Kommunens egen
virksomhet går foran
som et godt
eksempel, utnytter
de virkemidler den
rår over og skal være
klimanøytral innen
2020.
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Alle planlagte tiltak
gjennomføres
Inngått

Flere søkere på
Grønne midler økt

Rådhuset og Horten Økt antall sertifiserte
Havn er sertifiserte bedrifter i kommunen
Miljøfyrtårn
Plan vedtatt

Handlingsprogram
fulgt opp

5

Kortere
saksbehandlingstid for
detaljplaner, samt 3
ukers vedtak i
byggesaker
à jour iht. vedtatt
planstrategi

Kortere enn
gjennomsnittlig
saksbehandlingstid i
KOSTRA gr 13

Tilfredsstillende
fremdrift

Tilfredsstillende
fremdrift i
prosjektene

à jour iht. vedtatt
planstrategi
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Virkemiddel for å nå mål
Besøksattraktiv kommune
Dagens status
Telemarksforskning attraktivitetsanalyser av norske kommuner, legger til grunn at for oppnåelse
av bostedsattraktivitet, for næringsutvikling og for å oppleves besøksattraktiv, så er det fire kategorier
som er avgjørende; 1.omdømme, 2.areal og bygninger, 3. goder og 4. identitet og stedlig kultur.
I Kulturplanen har kommunen spesiell fokus på Åsgårdstrand og på Borrehaugene som turistattraksjoner.
I 2018 byttet Midgard historiske senter navn til Midgard vikingsenter. I anledning navnefesten fikk
kommunalområdet treskjærer Stian Antonsen til å lage fire store vikinghoder, identiske med logoen til
senteret, som er satt opp i rundkjøringen ved senteret som er en viktig ferdselsåre fra Bastø-Fosen til E18
og mellom Horten og Tønsberg. Hodene vil fortelle alle bilistene at de er kommet til Vestfolds
vikinghovedsete.
En Munch-film ble lansert våren 2018. I september vedtok kommunestyret en satsning på digitalt Munchsenter i Åsgårdstrand som vil realiseres i 2019.
Samarbeidet med studentene på Universitetet og jobbe for å knytte dem til kommunen, er også viktig for
kommunens besøksattraktivitet.
Strategi for måloppnåelse
Samarbeidet med lokalmiljøet i Åsgårdstrand, Vestfold Fylkeskommune og Kulturarv er viktig for å
realisere målene.
Midler til markedsføring, og en gjennomarbeidet plan for bruk av midlene er også av viktighet.
Telemarksforsknings analyser som sammenligner kommuners attraktivitet, gir en god indikator og
rettesnor for videre arbeid.
God informasjon og markedsføring av kommunens tjenester og det positive som skjer
Markedsføre Horten som ”eventkommune”, jfr Kulturplanen og Sentrumsplanen
Dagens status
Kommunalområdet utarbeider årlig markedsføringsplan som skal bidra til å synliggjøre Hortens
attraktivitet som bosted samt synliggjøre møteplasser og opplevelser gjennom de kulturaktiviteter
kommunen er en del av.
Markedsbudsjett i 2018 er benyttet til aktiviteter beskrevet i markedsføringsplan:








#Festivalbyen Horten-film
«Studentbyen Horten»-filmen er endret til universitetsbyen Horten
”Spis for 100”-kampanje i høstferien
Kulturkalender er opprettet på www.hortenlove.no
Det er utarbeidet velkomstpakke til nye innbyggere med gratisbilletter og velkomsttilbud samlet
i et Horten-handlenett
Det er laget en Munchfilm
#Hortenlove-campingvogna har vært rundt på arrangementer og begivenheter i kommunen og
fungerer som et omreisende turistkontor.
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Kommunalområdet har utviklet et gang- og sykkelkart med 5-, 10- og 15.-minutters-byen for å
vise hvordan handel, opplevelser, rekreasjon og attraksjoner henger sammen. Kartet er utformet
etter samme visuelle uttrykk som T-banekart og finnes i plakatstørrelse A3 og i postkortstørrelse
for utdeling.

Horten kommune er representert i styret til #Hortenlove med to styremedlemmer.
I 2018 har det vært ekstern utlysning av innholdsproduksjonen til den digitale plattformen til #Hortenlove.
En deltids prosjektstilling fungerer nå som publiseringsredaktør for innholdet samt administrasjon av
#Hortenlove-foreningen
Kommunen har inngått avtale med Visit Vestfold iht. politisk vedtak. Avtalen sikrer at Horten
markedsføres som en destinasjon på de digitale plattformene til Visit Vestfold og Visit Norway og
at visithorten.com er oppdatert med relevant informasjon. De lokale hotellene som er medlem, får
opplæring og skilting som lokalt turistkontor.
I avtalene med #Hortenlove og Visit Vestfold blir det presisert behov for samarbeid mellom de to
foreningene for å sikre god og enhetlig markedsføring og ressursbruk. Flere og faste
markedsføringsarenaer gjør tilbudene lett tilgjengelige.
Kommunen gir iht. politisk vedtak, en betydelig økonomisk bistand til #HortenLove i perioden 2017-2019.
Visit Vestfold mottar og økonomisk støtte.
Strategi for måloppnåelse
Et godt samarbeid med kommunikasjonsrådgiver er viktig for å få dette til, det er også et godt samarbeid
med Visit Vestfold og #HortenLove. Det er viktig å ha fokus på god samhandling mellom
plattformene. Dette sikres gjennom faste møter og ved at Horten kommune sitter i styret i «HortenLove.
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Horten sentrum skal styrkes og videreutvikles som kommunens urbane tyngdepunkt
Dagens status
Formålet med kommunedelplanen er å styrke og utvikle Horten sentrum som en attraktiv by å bo i, besøke
og drive næring i. Et aktivt og levende sentrum er en viktig premiss når folk skal velge bosted. Horten må
tilby moderne mennesker urbane kvaliteter i tillegg til et godt oppvekstmiljø, handel, kultur, arbeid og
rekreasjon. Å styrke byen som møteplass er et av flere virkemidler for å trekke flere mennesker til
sentrum, noe som også er positivt for næringslivet. I et folkehelseperspektiv er levende møteplasser av
betydning for trivsel og livskvalitet.
Kommunen jobber målrettet med å styrke byens liv og rom gjennom kunst og kultur i både Åsgårdstrand
og i Horten jfr. Kulturplan.
Torget er reasfaltert, malt og det er etablert lekeområder og skateelement på torget. For trygghet og
varighet legges det nytt dekke rundt lekeplassen. Skøytebanen på Torvet fikk i 2018 gjerde som kan
forlenge skøytesesongen. I juni ble en ladebenk satt opp på Torvet som et prøveprosjekt, gjennom
sommeren har den vært drevet kun av solcellelys.

Det arbeides med å realisere pilotprosjekt for «shared space» i Storgata i samarbeid med
Fylkeskommunen og Statens vegvesen. Deler av prosjektet er gjennomført i 2018, blant annet er det malt
opp sykler på bakken som en oppfordring til å bruke veien fremfor fortauet.
Horten etableres som friby og bidrar med det internasjonalt til ytringsfrihet, demokrati og kulturell
toleranse. Ordningen vil også styrke kulturbyen Horten med nye impulser, nettverk og kunstneriske
innfallsvinkler til publikum og fagmiljøer.
Cafe Gul er pga rehabilitering av Kulturhuset 37, for tiden lokalisert på Biblioteket.
Ytre havn (HS4) er et stort område som vil måtte utvikles over tid gjennom trinnvis utvikling. For å legge
til rette for en levende by er det sett på hvordan områdene kan benyttes før det store utviklingsarbeidet,
og belyst midlertidige tiltak som kan sette i gang byutviklingen. Enkle konsepter er utviklet for å sikre
aktivitet innenfor områdene i påvente av permanente løsninger. Midlertidig plan har fokus på HS4, som
nå er åpnet opp ved at store industrihaller er revet.
For tredje gang gjennomføres «Spis for 100» i 2018. Hver dag, i hele uke 40, kan du gå ut på et av byens
spisesteder og få minst ett velsmakende og fullverdig måltid for bare en hundrelapp. Det er Horten
kommune som er initiativtaker og det er næringen selv som står ved grytene. Vi har et felles mål: Økt
matglede og enda mer liv i Horten sentrum.
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Strategi for måloppnåelse
For at målene om videreutvikling og styrking av sentrum skal nås, må kommunalområdet jobber langsiktig
etter planverket. Samtidig er det viktig å tenke at vi til enhver tid skal utnytte det potensiale som er, og
følge opp midlertidige tiltak. Å gjøre byen attraktiv her og nå, ved å være kreative og løsningsorienterte,
vil være nødvendig for å nå målene. For å få dette til må kommunalområdet har kompetanse på urbanitet,
moderne byutvikling og levende byer.
Det er utarbeidet et Handlingsprogram som er en del av Kommunedelplanen som vil følges.
Næringsoffensiv kommune og økt bostedsattraktivitet
Dagens status
En viktig målsetning er at Horten kommune skal bli oppfattet som næringsoffensiv og fremstå som
kunnskapsrik, proaktiv, løsningsorientert, forutsigbar og innovativ. En av kommunens oppgaver er å bidra
til å skape møteplasser for næringslivet, slik som Torsdagsmagasinet, næringsfrokostene og Made in
Horten. Kommunen har faste møter med toppledelsen for de største bedriftene og ordfører, politikere og
næringssjef er jevnlig på bedriftsbesøk.
Å stimulerer til og støtte opp om nyetableringer er et fokusområde, og skjer blant annet gjennom:





at kommunen gjennom deltakelse i START i Vestfold samarbeidet tilbyr personlig veiledning,
kurs og nettverk for gründere
økonomisk og personalmessig støtte til drift og videreutvikling av Det grønne gründerhuset
at kommunen støtter opp om drift og videreutvikling av teknologiinkubatoren Silicia
at kommunen støtter positivt opp om drift og videreutvikling av studentinkubatoren på Campus
Vestfold.

Det jobbes kontinuerlig med å legge til rette for et godt samarbeid mellom skole, utdanning, forskning,
næringsliv og kommune. Blant annet tilbys arbeidslivpresentasjoner på 8.trinn i samarbeid med Horten
Næringsforum og yrkes- og realfagpresentasjoner for 9. trinn i samarbeid med lokale bedrifter.
I Kommuneplanens arealdel er det satt av 485 dekar med næringsområder og 798 dekarboligområder.
Det satses på Universitetet med videre utvikling av forskningspark, aktivitetsbygg, Campus
m/studenthybler og nye næringsområder knyttet opp mot universitetmiljøet. Det legges til rette for
universitetsrelatert virksomhet på Vestmannrød i umiddelbar nærhet til universitetet.
Andre viktige næringsområder med potensiale for nyetableringer området rundt den nye stasjonen på
Skoppum, Tverrmyra/Langmyra, Kopstad godsterminal, Horten Industripark og de nye arealene som blir
disponible i havneområdet fra Fyllinga til Linden Park.
Det er åpnet for økt boligbygging i Horten. Det er lagt til rette for attraktive sjønære boliger ved
Rørestrand, boliger på Golftunet og noe boligutbygging i nord (Orerønningen, Skavli og Drasund). I tillegg
åpnes det for endret arealbruk i eksisterende byggeområder i Horten sentrum ved fortetting på grå
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arealer. På Skoppum satses det på boligbygging i Viulsrødåsen og Borreborgåsen. På Nykirke legges det til
rette for boligbygging i Sletterødåsen. og det åpnes for videre utbygging av Klokkeråsen sør.
Strategi for måloppnåelse
Vedtatt Strategisk Næringsplan danner rammen for de tiltak som skal gjennomføres for å styrke Horten
kommune som en næringsoffensiv kommune. Viktige tiltak for å nå den enkelte målsetting er:




Være proaktiv overfor etablerte bedrifter og nye bedrifter som kan tenke å etablere seg
Utarbeide arealplaner som sikrer god tilgang på attraktive næringsarealer og ferdigregulerte
næringstomter
Gjennomføre tiltak som stimulerer til etablering av attraktive kontorer for etablerte og nye
bedrifter

Evaluering gjennom analyser fra Telemarksforskning og den årlige næringslivsundersøkelsen legger
grunnlag for analyser og viser i hvilken grad målene kommunen har satt seg, er nådd.
Muligheten til utvikling av arealene er ivaretatt i arealdelen. Denne rulleres i 2018. Realiseringen av
arealene er i avhengig av gjennomføring av reguleringsarbeid og i de fleste tilfellene private initiativ fra
grunneiere.
Tett dialog med næringslivet er en suksessfaktor for måloppnåelse. Samarbeidet med Horten
Næringsforum er avgjørende for å få dette til.
Sikre attraktive arealer for boligutvikling som dekker befolkningens ulike behov
Dagens status
Horten havn
Planprogram for arbeidet er vedtatt. Planens hovedhensikt er å frigjøre areal langs sjøen og starte/legge
til rette for utvikling av sjønære byområder. I kommunedelplanen for Horten sentrum (Sentrumsplanen)
er det et hovedmål at Horten by skal knytte seg tettere mot sjøen. Dette skal blant annet gjøres gjennom
trinnvis utvikling av sjønære områder, transformasjon av «grå» områder og gjennom å stimulere til flere
boliger i sentrum. I dag har Horten mange «grå» områder med fravær av bymessig karakter som ligger
som barrierer mellom byen og vannet.
En sentrumsnær bydel av denne størrelsen vil kunne bidra til å styrke Horten som by/tettsted og vil
utgjøre en betydelig ressurs for å møte den bolig og sentrumsveksten som forventes i årene fremover.
Det forutsetter at det etableres gode forbindelseslinjer for gående syklende og kollektivtrafikk mellom
planområdet og sentrum. Området skal bygge opp under det tradisjonelle Horten sentrum og ikke legge
til rette for konkurrerende sentrumsfunksjoner.
Skoppum
Detaljregulering av jernbanespor og ny stasjon er vedtatt. Jernbaneverket gjennomfører et
knutepunktprosjekt i de enkelte stasjonsbyene. For Nye Horten stasjon er deres planlegging begrenset til
detaljregulering av spor, plattform, parkering og veiatkomst for bil gående eller syklende. Når det gjelder
parkering ligger det an til en innfartsparkering beregnet på større deler av Vestfold. Beliggenheten nær
E18 er gunstig i så måte. Den videre arealutvikling rundt stasjonen bør planlegges i samarbeid mellom
Horten og Re (Tønsberg) kommune. Det er viktig å sikre en positiv utvikling med boliger og arbeidsplasser.
Samtidig er det viktig å unngå at stedet utvikles i retning av et handelssenter i strid med regional plan
handel og senterutvikling i Vestfold.
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Ny stasjon vil føre til endringer for hele Skoppum. I dag ligger stasjonen rett nordøst for tettstedet, mens
den nye stasjonen kommer rett sørvest for tettstedet. Dette kan ha betydning for hele tettstedet og særlig
for den videre utbygging av bolig, senterstruktur, lokalhandel og næring.
Strategi for måloppnåelse
Kommunedelplan og områdereguleringene er strategier for måloppnåelse.
Skape, formidle og tilrettelegge for varierte kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser
Dagens status
Kulturenhetene skaper og representerer møteplasser for innbyggerne – både Horten bibliotek,
Kulturhuset 37, Horten kulturskole og Bakkenteigen kulturhus. Møteplassene gir kulturopplevelser, og
gjennom det kan de bidra til kunnskap, opplevelse av identitet, tilhørighet og folkehelse. Noen
møteplasser fungerer også som brobyggere mellom ulike kulturer. Møteplasser kan bidra til stedsutvikling
i kommunen, dette gjelder både de sentrumsbaserte kulturenhetene jfr Sentrumsplanen og Bakkenteigen
Kulturhus på Campus Vestfold.
Program for folkehelsearbeid i kommunen involverer flere enheter. Kommunestyret vedtok desember
2017 at kommunen skulle opprette ett tverrfaglig prosjekt for å forbedre nøkkelindikatorer fra
ungdataundersøkelsen. Med nøkkelindikatorer menes negative indikatorer som psykiske plager, mobbing
og ensomhet. Programmet har i 2018 fått tildelt midler til to prosjekter. Det ene prosjektet handler om
fritid og frivillighet og har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på en relevant og
meningsfylt fritidsaktivitet sammen med andre. Det andre prosjektet er et spillprosjekt hvor målet er å
bruke gaming som ressurs i det helsefremmende arbeidet. Begrepet gaming brukes i denne forbindelse
om både digitale og analoge spill.
Torsdagsmagasinet som arrangeres siste torsdag i måneden i samarbeid med Horten Næringsforum, NCEklyngen, Vestfold Studentsamfunn, Gjengangeren og Lighthouse. Tre personer med tilknytning til Horten
intervjues, i tillegg er det et musikalsk innslag, ofte med en elev fra kulturskolen. Dette har blitt en viktig
møteplass for næringsliv, kultur og innbyggere.
Horten bibliotek er i kontinuerlig utvikling av ulike møteplasser, under følger noen eksempler:


Biblioteket tilbyr i samarbeid med voksenopplæringen, språkcafeer for nye landsmenn som vil bli
bedre i norsk.



Det arrangeres en rekke ulike folkeverksteder både med og uten samarbeidspartnere i løpet av
året.
Cafe Gul er midlertidig etablert i Glassbygget.
Gjennom prosjektet Pusterommet har møteplassen «Hjørnet» for ungdom blitt etablert.
Den digitale lesekonkurransen Sommerles som Horten bibliotek har vært med å utvikle har i løpet
av 2018 blitt en nasjonal lesekonkurranse.
I løpet av november etablerer Horten kommune seg som Friby.
Biblioteket er et meråpent bibliotek kl. 07:00-23:00, 365 i året.







Kulturskolen bidrar med elevinnslag på møteplasser og arrangementer som Torsdagsmagasinet og Lys i
mørket. Midgardkonkurransen har utviklet seg til å bli en nasjonal møteplass for unge utøvere av klassisk
musikk. Nytt i 2018 var komposisjonskonkurranse, masterclass og klassiske konserter for ungt publikum.
Kulturskolen har ansatt musikkterapeut og tilbyr tjenester med musikkterapi til barn/grupper av barn i
barnehager.
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Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling har vært avholdt en rekke arrangementer i kulturhuset i
henhold til fastlagt program, samt i Rådhuskvartalet i Åsgårdstrand. Galleri Ask åpnet sesongen i april og
har hatt et spennende program. Enheten har ansvar for Den kulturelle spaserstokken. Den kulturelle
skolesekken har et variert og innholdsrikt program og er en viktig kulturformidler i skolene i Horten.
Enheten er initiativtaker og fasilitator for "Spis for 100" i uke 40, som etter hvert blitt en etablert
møteplass for byens befolkning. Ellers er enheten sentral i planleggingen og gjennomføringen av
Torsdagsmagasinet, TV-aksjonen, Fyrverkerikonserten og en rekke andre arrangementer, som Tour of
Norway 16. mai og kronprinsparbesøket 5.september.
Kommunestyret vedtok i september etablering av et digitalt Munch-senter.
Kulturhuset 37 har i 2018 vært stengt grunnet rehabilitering, og tilbudene er flyttet ut av huset på andre
lokasjoner. De ansatte har medvirket som brukere inn i prosjektet under hele perioden.





Utvikling av Trettisjufestival med Åpen Scene. Kontinuerlig tilbud til målgruppen, med workshop
og ungdomsmedvirkning.
Driver Rådhuskantina gjennom Cafe Gul. Kantinen har personer på arbeidstrening. Kantinen
leverer også møtemat til Rådhuset på dag- og ettermiddagstid.
Cafe Gul er for tiden lokalisert på Biblioteket under rehabiliteringen av Kulturhuset 37. Ved
nyåpning i mars/april 2019 flyttes den tilbake.
Det blir flere lokaler tilgjengelige på Kulturkvartalet og det jobbes nå med utvikling av nye tilbud
spesielt for ungdom i samråd med brukergruppen.

Strategi for måloppnåelse
Samhandling mellom enhetene er viktig, samt synliggjøring av enhetene gjennom aktiv formidling av
tjenestene for å skape bevissthet og nye brukere.
Nyåpning av Kulturhuset 37 gir muligheter for utvikling av nye tilbud. Kapasiteten på huset utvides med
tre nye rom (tidligere FIF) og disse lokalene vil være sentrale i vår ungdomssatsing. Bred medvirkning fra
målgruppen vil prioriteres for å tilpasse satsningen. Fritidssektoren nyorganiseres i forbindelse med
flyttingen ved at flere jobber på tvers av klubbene og at ressurser på Kulturhuset 37 jobber dedikert med
utvikling samt igangsetting av aktiviteter i samråd med brukergruppen.
Kunstnerbyen Åsgårdstrand
Dagens status
Horten kommune har i lengre tid hatt en satsing på Åsgårdstrand som kunstnerby. Kulturplanen for
Horten (2015-2019) har fokus på kultur som byutviklingsfaktor, og at kommunen skal ha økt satsing på
kunst og kultur i uterommene til Åsgårdstrand og Horten. I bystrategien for Åsgårdstrand har det kommet
frem flere forslag til hvordan kultur og kunst kan styrke og definere Åsgårdstrand. DIVE-analysen gir et
godt kunnskapsgrunnlag for å forstå hvordan stedet har utviklet seg frem til i dag, og det gir også et godt
fundament i den videre etablering av stedets identitet som kunstnerby.
I 2018 ble områdereguleringplan for Åsgårdstrand vedtatt. Dette er en arealplan som gir bindende
juridiske føringer for arealbruken. I henhold til anbefalinger fra DIVE-analysen legges det opp til nye
føringer for vern av det historiske kulturmiljøet. I planen er det satt av ulike arealer til møteplasser i de
sentrale delene av Åsgårdstrand.
Det skal blant annet utarbeides forslag til framtidig utnyttelse av de lokale, kommunale bygg. Parallelt
jobber kommunalområdet med en plan for Åsgårdstrand og grensejustering. Bakgrunnen for planen er
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blant annet beredskap, trafikk og utviklingsmuligheter. Kommunestyret har bedt om at Områdeplanen
inkluderer infrastruktur og nye områder, dette gjør at planarbeidet blir noe forsinket.
Strategi for måloppnåelse
Samarbeid med blant annet Vestfoldmuseene, kunstnere, politikere og fagfolk er viktig for å nå ønskede
mål knyttet til kunstnerbyen Åsgårdstrand.
Vertskapskommune for Universitetet i Sørøst-Norge
Dagens status
Horten kommune har et regionalt ansvar som vertskommune for Campus Vestfold, og har klare
målsettinger om å styrke universitet og legge til rette for en positiv utvikling. Vertskapsrollen ivaretas
gjennom et fast og godt samarbeid med ledelsen, studentene og ulike fagmiljøer på Universitetet.
I tillegg til det formelle samarbeidet med universitetet som utdanningsinstitusjon i Horten, er forholdet
til studentene viktig. Kommunen ønsker å jobbe for at Horten er en levende studentby.
For å skape et levende og aktivt miljø på campus er det viktig med studentboliger nær universitetet.
Horten kommune ønsker at flest mulig av studentene skal bo i kommunen, og det legges særlig til rette
for studentboliger på campus og i Horten sentrum. Det er bygget ca. 390 studentboliger på campus de
siste årene.
Det må gjøres attraktivt for studentene å bosette seg her, og å benytte byen i sosiale sammenhenger og
til studentarrangementer. Det er etablert et samarbeid med Vestfold Studentsamfunn, og noen prosjekter
er i gang. Det er utarbeidet en tiltaksplan der også Horten Næringsforum bidrar aktivt.
Horten kommune har i samarbeid med Vestfold fylkeskommune engasjert Rambøll AS til å utarbeide en
trafikkanalyse for Campus Vestfold. Analysen viser at den fylkesvegens om har ligget inne i
kommuneplanens arealdeler en dårlig løsning. Administrasjonen har fremmet en sak til kommunestyret
der det ble foreslått at den gamle fylkesvegen tas ut og erstattes med adkomstveg som Rambøll har
utredet, og den er lagt inn i planforslag til kommuneplanens arealdel som skal behandles politisk i 2018.
I kommunens planstrategi fra 2016 er det lagt opp til å få en plan for den overordnede infrastruktur klar i
løpet av 2018. Arbeidet starter med å vurdere trafikk, vegløsninger og offentlig kommunikasjon i
samarbeid med Vestfold fylkeskommune.
Det jobbes med langsiktige løsninger for å redusere bilbasert transportbehov til Universitetet ved å
tilrettelegge for bedre kollektivtilgjengelighet, tilrettelegge for boliger og servicetilbud i nærområdet og
lignende.
Kommunen samarbeider også med Universitetet med å bistå Vestfold fylkeskommune om utforming av
en søknad til konkurransen «Smartere transport i Norge».
Strategi for måloppnåelse
Kommunalområdet har dialog med Universitetet gjennom samarbeidsforum og konkrete prosjekter.
Bakkenteigen Kulturhus er en del av Campus-området og samarbeidet kan forsterkes.
Samarbeid med Horten Næringsforum er viktig i arbeidet med å gjøre Horten til en attraktiv studentby.
Den formelle samarbeidsavtalen som er gjort med Studentsamfunnet forplikter både studentene og
kommunen i samarbeidet.
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God oppvekst
Barn skal ha varierte kultur og fritidsaktiviteter
Dagens status
I Horten kommune har barn og ungdom tilbud om et bredt og godt organisert kultur- og fritidstilbud. Mye
kreativitet, ansvar og mestring kan få grobunn i de selvorganiserte aktivitetene, så også her må
kommunen legge til rette. Kunst og kultur er viktig for samfunn og samfunnsutvikling, men også for den
enkeltes trivsel i lokalsamfunnet. Kulturenhetene i kommunen ønsker å bidra til verdiskapning, folkehelse,
selvrespekt, glede, kunnskap og refleksjon, mestring, læring og toleranse. Med gode tiltak og samhandling
med interne og eksterne grupper, institusjoner og næringer innen kunst og kultur kan vi bidra til dette.
Gode kulturtilbud til barn og unge bidrar til at kommunen øker sin bostedsattraktivitet og fremstår som
et godt sted å bo og leve. Alle kommunens kulturenheter har stor fokus på denne aldersgruppen.
Program for folkehelse har som målsetning at alle barn og unge i Horten kommune skal ha mulighet til å
delta på en relevant og meningsfylt fritidsaktivitet sammen med andre. Ved en samtidig satsning på tiltak
og strukturer som muliggjør deltagelse, samt på kvaliteter i miljøene som fremmer trivsel, inkludering og
anerkjennelse vil det kunne bidra til å fremme barn og unges psykiske helse, motvirke ensomhet og øke
den enkeltes mestringstro.
2018 har på mange måter vært ett unntaksår for flere av kulturtilbudene i enheten da kulturkvartalet
renoveres, og deler av aktiviteten er flyttet til andre steder. Når Kulturkvartalet står klart våren 2019, vil
det gi muligheter for å tilby aktiviteter på en andre måter, eller tilby nye aktiviteter. Dette arbeidet vil få
stor oppmerksomhet i kommunalområdet.
Kulturskolen tilbyr gratis babysang og musikklek for barn under 8år på biblioteket en gang pr måned.
Kulturskolen tilrettelegger tilbud slik at de fungerer som en integreringsarena. Elevtallet er i 2018 generelt
noe lavere enn ønsket, noe som vi må sette fokus på blant annet i forbindelse med flyttingen tilbake til
Kulturkvartalet. Ukentlig har ca. 450 barn et undervisningstilbud gjennom kulturskolen.
Årlig får ca. 3000 barn og unge gjennom den kulturelle skolesekken tilbud om forestillinger i skoletiden
med ulike kulturelle uttrykk.
I 2018 ble prosjekt Pusterommet på biblioteket avsluttet med etableringen av møteplassen Hjørnet,
utviklet av ungdommer ansatt på biblioteket. Gjennom Program for Folkehelse ser vi nå på hvordan vi kan
videreutvikle erfaringene. Vi ser på utvikling av en ny møteplass med fokus på de positive sidene ved barn
og unges spillaktiviteter, både digitale og analoge.
Utvikling av UKM/Åpen Scene for å bli et helårlig tilbud. Kontinuerlig tilbud til målgruppen, med workshop
og ungdomsmedvirkning. Meråpent 37 fra midten av september (lørdagsåpent).
Arbeidet med å få til et opplevelseskort for barn og unge er startet, og vil fullføres i 2019.
I 2018 har 32 lag og foreninger fått tilskudd. 7 skolekorps har i tillegg fått en tredobling av årlig tilskudd
fra hhv 1.500/2.500 til 4.500/7500 kroner. Dette dekkes av kulturmidlene.
Strategi for måloppnåelse
Flere av tiltakene muliggjøres gjennom tildelte midler til Program for folkehelse. Samarbeidet med frivillig
sektor vil være viktig, det samme vil samarbeid mellom enheter og mellom kommunalområder og med
kommunikasjonsavdelingen internt.
At kommunen har renovert Kulturkvartalet og reåpner dette, vil gi flere muligheter for å kunne tilby
varierte kultur- og fritidsaktiviteter til barn og unge i Horten
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Forsterke et levende lokaldemokrati gjennom gode arenaer for medvirkning og ved å engasjere
innbyggerne i aktiv deltakelse
Dagens situasjon
Kommunalområdet vil jobbe aktivt for en større grad av medvirkning fra barn og unge i
utbyggingsprosjekter. Barne- og Ungdomsrådet (BUR) har møter i forkant av hver politiske runde. Saker
med relevans for barn og unge tas opp, i tillegg kan medlemmene i rådene fremme saker. I møte med
kontaktlærerne på skolene, ble det tydelig at det er behov for å justere noe på rutinene rundt BUR. Hvilke
saker som tas opp og antallet saker som skal behandles må tilpasses målgruppen.
Barnerepresentanten involveres i saker som berører barn og unge.
Formålet med kommunale planstrategier er at kommunen skal drøfte strategiske valg i sitt totale
planbehov. Dette er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1. En kommunal planstrategi bør omfatte en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
klima- og miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i
valgperioden.
Det er igangsatt et arbeid for å følge opp vedtak om å redusere antall planer. Arbeidet vil implementeres
i planstrategien.

Strategi for måloppnåelse
Økt bemanning i kommunalområdets administrasjon er en strategi for å nå målene om medvirkning.
Vi vil ha et helsefremmende oppvekstmiljø i Horten. Barn og unge skal ha tilbud om varierte kulturidretts og foreningsaktiviteter
Dagens status
Barnefattigdommen har økt i Horten kommune de senere år. Resultatene fra Ungdata gir også grunn til å
ta innholdet i barn og unges fritid på alvor. Å tilby alternative mestringsarenaer, enten organiserte eller
ved å legge til rette for selvorganisert aktivitet, er en viktig oppgave for kommunen. Gratisplasser å
Kulturskolen, opplevelseskortet og øvingsbrakkene er eksempler på tiltak.
Under rehabiliteringen av Kulturkvartalet (Storgata 37, rød og gul, samt Tusenårsplassen) er
øvingsbrakkene midlertidig lokalisert I Prestegata i umiddelbar nærhet til 37. Øvingsbrakkene er skjøvet til
byggetrinn 2.
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Prosjektplanene for Program for folkehelse er klare, og vil i en fireårsperiode omsettes til tiltak for å
utjevne sosial ulikhet i helse.
Strategi for måloppnåelse
Flere av tiltakene muliggjøres gjennom tildelte midler til Program for folkehelse.
Nyåpning av Kulturkvartalet og Program for folkehelse er begge viktige for realiseringen av målet om at
barn og unge skal ha tilbud om varierte aktiviteter, gjennom spillprosjektet, organiserte og selvorganiserte
aktiviteter på 37 og de tilbudene Kulturskolen gir.
Å kunne tilby attraktive og gratis lokaler for unge brukergrupper ses på som en suksessfaktor. I forbindelse
med reåpning får Kulturhuset 37 tilgang på flere rom, noe som bedrer muligheten for å tilby det.
Natur og miljø
Langsiktig og miljøvennlig arealutvikling
Dagens status
Dagens kommuneplan har en langsiktig strategi om å konsentrere eksisterende tettsteder. Vekst
prioriteres foran vern innenfor byer og tettsteder, og vern foran vekst utenfor. I gjeldende kommuneplan
er ikke inntatt noen nye utbyggingsprosjekter på dyrket mark. Arealplanen skal nå rulleres.
Rundt Indre havn har det vært skipsverft, verksteder og annen aktivitet i rundt 150 år. Deler av områdene
har også vært brukt til avfallsfyllinger. Dette har ført til spredning av miljøgifter, og miljøundersøkelser
har påvist høye konsentrasjoner av en del miljøgifter.
Arbeidet med planen for opprydding av den forurensede sjøbunnen har vært finansiert av
Miljødirektoratet, Forsvarsbygg, Horten kommune og Horten Industripark. Horten kommune er
prosjekteier og prosjektleder.

Strategi for måloppnåelse
Sammen med Miljødirektoratet, Forsvarsbygg og Horten Industripark starter Horten kommune opp
prosjektet Ren Indre havn høsten 2019. Planen er å gjennomføre miljøtiltak som anbefalt i helhetlig
tiltaksplan fra 2016 utarbeidet av NGI. Horten kommune ga sin tilslutning til tiltaksplanen og til å fortsette
det videre arbeidet. Dette ble enstemmig vedtatt i kommunestyre juni 2016. Gjennomføringsperiode for
anleggsfase er 2019 og 2020.
Utfordringer med nedbygging av dyrket mark vil være gjennom dispensasjoner fra kommuneplanens
arealdel.
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Satse på grønn mobilitet
Dagens status
Horten er nå den mest konsentrerte byen i Vestfold med 20.000 innbyggere innenfor et relativt begrenset
område, noe som gir gode forutsetninger for gang og sykkel.
I henhold til Kommunedelplan for Sentrum skal det defineres symbol og koding og gjennomføre merking
av gangforbindelser. Hensikten er å binde sammen sentrum med byens blå og grønne rekreasjonsområder
og lekeplasser, og parken sammen med sentrum og kyst. I kommunedelplan for Horten sentrum er også
grønn mobilitet prioritert. Eksempler på det ersatsing på «5 minutters byen» i Horten sentrum og «shared
space» i Storgata. I reguleringsplaner skal det legges opp til å sikre gangveger fra boligområder til
dagligvarebutikk /sentrum. Snarveger for gående og syklende skal sikres. Kollektivtilknytning til nye
boområder erviktig.
Horten kommune har signert en trepartsavtale om Sykkelby med Vestfold fylkeskommune og Statens
vegvesen. Avtalen strekker seg til 2020 med mulighet for forlengelse. Sykkelbysatsningen omhandler
bedre fremkommelighet for syklister og stimulering til økt bruk av sykkel fremfor bil. Det utarbeides årlige
prosjektplaner og sykkelregnskap. Kommunedelplan for sykkel skal også rulleres i perioden.

Strategi for måloppnåelse
Et godt samarbeid med Vestfold Fylkeskommune og Statens Vegvesen vil være viktig for å nå målene.
Stimulere næringsliv og innbyggere til å redusere sine klimagassutslipp
Dagens status
Klimaregnskapet for Horten kommune sin egen virksomhet i 2017 viser et totalt utslipp av omlag 1 430
tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer 52 kg CO2- ekvivalenter per innbygger. Det har tidligere vært en
nedgang i de samlede utslippene over flere år, og kommunen har nådd sin målsetting om at utslippene av
klimagasser fra egen virksomhet skal være redusert med 30 % fra 2010 til 2016. Den store reduksjonen
skyldes hovedsakelig en kraftig nedgang i de beregnede utslippene fra elektrisitetsforbruk.
Den prosentvis største reduksjonen i klimagassutslipp i 2017 finner vi i energiforbruk til veilys og lysløyper,
der det har vært utskifting til LED-pærer.
Regnskapet viser at planlagte kutt i de direkte klimautslippene fra kommunens egen transport vil være
viktige tiltak på veien mot målet om en klimanøytral virksomhet i 2020.
I klimaregnskapet for 2015 ble det gjennomført analyse av klimagassutslipp fra kommunens innkjøp.
Utslipp fra bygg og VAR står frem som viktige fokusområder. Det er i innkjøpsstrategien som ble vedtatt i
2018 en økt fokus på grønne innkjøp.
I likhet med tidligere år har tilskuddsordningen for 2018 vært kunngjort på www.horten.kommune.no og
blitt synliggjort gjennom flere digitale kommunikasjonskanaler samt i lokalavisen. For å øke
oppmerksomheten rundt ordningen, i tråd med vedtak fattet ved tildeling av midler 2017, ble
kommunikasjonen styrket ved en egen artikkel i lokalavisen samt ny design og økt synlighet på nettsider
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og i sosiale medier. I 2018 mottok kommunen 10 søknader, noe som er en økning på 4 i fra fjorårets 6
søknader.
Strategi for måloppnåelse
Tidlig på 2000-tallet utarbeidet Horten kommune sin første klima- og energiplan. Planen la til rette for å
redusere klimagassutslipp og energibruket i kommunen. Om lag ti år senere ble denne revidert, og Horten
kommunes Klima- og energiplan 2012 – 2020 ble vedtatt. I 2016 ble planen fulgt opp med et fireårig
handlingsprogram.
Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål bør vurderes regelmessig, og minst hvert
fjerde år, jamfør bestemmelsen om revisjon av kommunal planstrategi i plan- og bygningsloven § 10-1. I
Horten kommunes planstrategi for 2016 – 2020 ble det besluttet at det var behov for en rullering av klimaog energiplanen, og det ble lagt opp til at en kommunedelplan for klima og energi kunne vedtas i 2018.
Etter at gjeldende plan ble vedtatt har særlig kunnskapsgrunnlaget endret innhold, men det har også
kommet en rekke nye føringer, strategier samt mål for klima- og energiplanlegging på internasjonalt,
nasjonalt og regionalt nivå.
Planprogram ble vedtatt i 2018 og arbeidet er igangsatt. Arbeidet vil særlig fokusere på at det i en ny
klima- og energiplan beregnes klimaeffekter av foreslåtte tiltak, settes klare mål, og etableres gode
indikatorer slik at man i etterkant kan vurdere om man har nådd målene eller ikke. For første gang skal
også klimatilpasning inkluderes i planen. Det stilles økte krav til klimaplanlegging i kommunene. I budsjett
2019 er det en utfordring å sikre tilstrekkelige ressurser til å følge opp dette arbeidet og vedtatte planer.
Trygghet for innbyggerne
Kommunalområdet skal bidra til gode løsninger ved at forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet
vektlegges i tjenesteproduksjonen
Dagens status
Saksbehandlingstid
Behandlingstid på en søknad er vesentlig for søker, og er således en viktig indikator. I tillegg ligger
tallmaterialet i KOSTRA allerede til rette for sammenlikning med andre kommuner. Gjennomgående ligger
vi under saksfristene i forhold til sammenlignbar Kostragruppe.
Strategi for måloppnåelse
Mange av forvaltningsoppgavene som utføres av Kommunalområdet er det nedfelt tidsfrister i lovverket.
Ved stor saksmengde kan saksbehandlerkapasitet være en begrensende faktor. Dersom
saksbehandlingsfristene oversittes reduseres gebyrene helt eller delvis. 7 % av sakene innebar en
overskridelse av de lovpålagte fristene. Dette er som snitt i Kostragruppe 13.
To nyansettelser i plan- og bygningstjenester (PUT) vil starte opp våren 2019.
Brukerundersøkelser
Dagens status
Ønsket er å tilby best mulig tjenester til kommunens innbyggere og utbyggere. Brukerundersøkelser vil
være et verktøy for å kartlegge tilfredshet. Resultatene bør legges til grunn for målrettet innsats
for forbedring av tjenestene. I følge brukerundersøkelse er det nå klart flere som er fornøyd enn
misfornøyd med kommunens saksbehandling ift bygge- og reguleringssaker.
Det har vært gjennomført brukerundersøkelse av Forvaltningsrevisjonen.
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Strategi for måloppnåelse
Følge opp Forvaltningsrevisjonens brukerundersøkelse samt etablering av årlige brukerundersøkelser.
Kommunalområdet skal være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling som
samfunn og organisasjon
A jour i henhold til planstrategien
Dagens status
Planstrategien angir kommunens planprioriteringer for ønsket samfunnsutvikling for inneværende
periode. Grad av gjennomføring i forhold til vedtatt planstrategi er derfor en viktig indikator på
kommunalområdets arbeid. Det er satt i gang et arbeid med sikte på en reduksjon av antall planer i
kommunen. Med utgangspunkt i samfunnsdelen vil vi se på muligheten av å få et mindre antall mer
overordnete planer hvor hovedvekten legges på mål og strategier. Arbeidet må skje i nært samarbeid med
de enkelte kommunalområder med den hensikt å kunne skille det politiske og strategiske fra det rent
faglige og administrative.
Strategi for måloppnåelse
Det har i 2018 vært en styrkning av kapasiteten på plansiden for å sikre at dette ikke blir en begrensende
faktor for måloppnåelsen. Det fokuseres på tidlig samhandling med regionale myndigheter for å minske
antall innsigelser
Utfordringene med å være à jour i henhold til planstrategien vil være finansiering, kapasitet og
samhandling. Planer og prosesser kan i noen tilfeller bli mer omfattende og komplekse og/eller ta lengre
tid i de delene av prosessen kommunen ikke fullt ut styrer mht innsigelser eller høyere krav til planen enn
først forutsatt.
Samferdselsoppgaver
Ny intercitystrekning
Kommunen står overfor store samferdselsoppgaver knyttet til realiseringen av ny intercitystrekning
mellom Nykirke og Barkåker. Jernbaneverkets har utredet tre korridoralternativer for kommunedelplan
for ny jernbane med stasjon på strekningen. Gjennom vedtak av kommunedelplan for InterCity‐prosjektet
Nykirke – Barkåker høsten 2016 har Horten kommune og Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) besluttet
at Nye Horten stasjon legges ved riksvei 19 vest i tettstedet Skoppum, ca.8 km utenfor Horten bysentrum.
Plasseringen medfører etablering av et nytt knutepunkt for kollektivtrafikk, der det skal tilrettelegges for
større bolig‐ og næringsområder. Bane NOR har nå detaljregulert jernbanetrase og stasjonsområde.
Kommunedelplan for utviklingen ved ny stasjon på Skoppum.
For Skoppum vest vil ikke jernbaneverket lage noen områdeplan med sikte på knutepunktutvikling. For å
planlegge utviklingen av tettstedet rundt den nye stasjonen skal det settes i gang et arbeid med Rekommune (etter hvert Tønsberg) om en kommunedelplan for området. Det skal i første omgang
gjennomføres et planarbeid for utvikling av et knutepunkt med en ny klimavennlig bydel. Arbeidet skal gi
økt klimafokus i areal- og transportplanleggingen og mottar klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.
Plan for Campus Vestfold og Borre tettsted
Det bør også legges til rette for videre utvikling ved forskningsparken. Det er i samarbeid med Vestfold
fylkeskommune igangsatt gjennomføring av en trafikkanalyse / utredning for området Campus Vestfold,
Borre og nye Horten stasjon.
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Plan for digitalisering av tjenesteproduksjonen i Kommunalområdet
Dagens status
Et viktig hensyn ved saksbehandling etter Plan- og bygningsloven er å sikre åpenhet, forutsigbarhet og
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Enhet for plan og utbyggingstjenester planlegger
å se nærmere på mulighetene ny teknologi gir for blant annet forenklinger og medvirkning. Digitalt
planarkiv, forenklet kartløsninger og digitalisering av byggesaksarkiv kan være eksempler på tiltak. I
samarbeid med dokumentenheten planlegges det å ta i bruk en egen modul for byggesaksbehandling;
Acos Eiendom. Modul for ROS-analyser (kartverktøy) er anskaffet, noe som vil bidra til at relevant
informasjon kan legges fram tidlig i reguleringsprosesser. Enhetens juridiske kompetanse skal styrkes i
2019.

Strategi for måloppnåelse
Finansiering, kapasitet og samhandling med andre kommuner om felles løsninger. Det ligger inne i
investeringsbudsjettet midler til digitalisering av byggesaksarkivet.
Kommunens egen virksomhet går foran som et godt eksempel, utnytter de virkemidler den rår over og
skal være klimanøytral innen 2020
Dagens status og strategi for måloppnåelse
Dette delmålet ble vedtatt i klima og energiplanen fra 2011. Gjennomføringen ligger i hovedsak på
kommunalområde teknisk.
EKU har en viktig rolle som pådriver og enheten leverer et årlig klimaregnskap. Hensikten med
klimaregnskapet er å få et best mulig grunnlag for valg av strategier og tiltak for å redusere
klimagassutslippene i Horten kommune. Klimaregnskapet brukes også til å vurdere måloppnåelse i forhold
til klima- og energiplanen. Det har vært en nedgang i de samlede utslippene over flere år, og kommunen
har nådd sin målsetting om at utslippene av klimagasser fra kommunens virksomhet skal være redusert
med 30 % fra 2010 til 2016.
Miljøfyrtårn er et sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise
samfunnsansvar. For å beholde sertifiseringen må kommunen levere årlige miljørapporter og oppfylle
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bransjespesifikke krav. Horten Havnevesen er sertifisert som Miljøfyrtårn. Målet er å
oppnå klimamålsettingene i Horten kommunens klima- og energiplan i forhold til energibruk, håndtering
av avfall, transport og HMS.

8.4. Utfordringer og strategi
Forebyggende arbeid
Iverksatte forebyggende prosjekt
Mange av de vedtatte planene kommunalområdet jobber med har et forebyggende element i seg. Spesielt
kan kulturplanen med fokus på arbeid med barn og unge og møteplasser for innbyggerne trekkes frem . I
tillegg til dette er det mye forebyggende arbeid i det strategiske planarbeidet der forebygging og
folkehelse er bærende elementer.
Mål
Folkehelse og forebygging skal være førende i all tjenesteproduksjon. Folkehelsearbeidet skal avdekke
områder i kommunen hvor det er behov for målrettet helsefremmende innsats, samt holde et konstant
fokus på behovet for forebygging og synliggjøre dette behovet. Viktige pågående satsninger er
nærmiljøprosjektet, og universell utforming.
Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden
Planer som skal politisk behandles, men som ikke følger prosessreglene i plan- og bygningsloven,
benevnes som temaplaner og defineres som faglig avgrensede planer, underordnet kommuneplan og
kommunedelplaner. Opplistingen gir en oversikt over hvilke planer som skal til politisk behandling i
kommende periode. I tillegg til planene som inngår i oversikten, behandles alle forslag til
detaljreguleringsplaner politisk i henhold til plan- og bygningsloven. Det henvises til kommunens rutiner
for plan, rapportering og årshjul der prosesser for utarbeiding av virksomhetsplaner er beskrevet.
Følgende planer skal rulleres i økonomiplanperioden for kommunalområdet:
Type plan
Kommuneplanens samfunnsdel
Økonomiplan med handlingsdel
Kommuneplanens arealdel
Kommunedelplan for Horten sentrum
Kommunedelplan for Nykirke
Områdeplan for Karljohansvern
Klima- og energiplan
Strategisk næringsplan
Kulturplan
Landbruksplan del 1 og 2
Områdeplan for Indre havneby
Bibliotekplan Vestfold
Nye planer Grønnstrukturplan

Type plan
KP
KP
KP
KDP
KDP
TP
TP
TP
TP
TP
R
TP
TP
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Kommunedelplan for Intercitystrekningen Nykirke – Barkåker
Handlingsdel til klima- og energiplan
Områderegulering for stasjonsområdet IC Nykirke – Barkåker
Områdeplan for Åsgårdstrand
Plan for Campus Vestfold

KDP
TP
R
R
TP

2016
2016
2018
2017
2018

Øvrige hovedaktiviteter
Vannforurensning i Oslofjorden og Borrevannet
Med utgangspunkt i Vannforskriften gjennomføres det overvåking av vannkvalitet i Borrevannet og
Oslofjorden. I tillegg blir det utarbeidet tiltaksplaner for å bedrevannkvaliteten. Enhet for
kommuneutvikling deltar i prosjektgruppe i Vannområde Horten –Larvik.
Regulering/ byggesak
Det er forventet stor aktivitet innenfor plan- og byggesaker fremover. Det er igangsatt større
planprosesser i sentrumsnære områder, for eksempel Horten havn. Det er planlagt utvikling i området
ved Kopstad, Skoppum og Bakkenteigen.
Det forventes stor aktivitet på byggesak som følge av allerede vedtatte planer.
Horten kommune deltar i et nasjonalt tilsynsarbeid sammen ned KS, det er et mål å styrke
tilsynsaktiviteten. Plan for tilsyn skal revideres i 2019.
Samhandling med frivillig sektor og kulturbasert næring
Kommunen har et mangfoldig miljø med innbyggere fra andre land og kulturer. Horten er
vertskapskommune for Campus Vestfold med alle sine studenter og aktiviteter og Forsvaret med stor
kulturkapital på Karljohansvern. Horten er deleier av Vestfoldmuseene IKS.
Det er viktig å skape og opprettholde dialog og samarbeid med alle aktører uansett nivå og tilhørighet.
Det finnes allerede en rekke treffpunkter og kommunalområdet samhandler med og finansierer
Frivilligsentralen, men Horten kommune ønsker en mer systematisk tilnærmelse til denne gruppen.
Samhandling kan ta ulike former, for eksempel knyttet opp mot markedsføring og ulike nettverk som
arrangørforum. Samhandling er også en viktig del av folkehelsearbeidet, både for offentlige etater, private
aktører og frivillige lag og organisasjoner.
Områdeplan for områder sør og nord for Horten gjestehavn
Kommunen har planer om byutvikling i havneområdet sør for Horten gjestehavn. Det omfatter en
fergehavn, tidligere industriområder og en tidligere jernbanestasjon.
I kommunedelplanen for Horten sentrum (Sentrumsplanen) er det et hovedmål at byen Horten skal knytte
seg sjøen. Dette skal blant annet gjøres gjennom trinnvis utvikling av sjønære områder, utvikle og fortette
«grå» områder og gjennom å stimulere til flere boliger i sentrum. I dag har Horten mange «grå»
områder med fravær av bymessig karakter som ligger som barrierer mellom byen og vannet. Bastø Fosens
fergeforbindelse mellom Horten og Moss legger til kai innenfor det aktuelle området. På grunn av
kapasitetsøkning på forbindelsen, skal et nytt, tredje fergeleie etableres sør for dagens fergeleier. Dette
krever tilpassing av logistikken for av- og påkjøring og kostnader forbundet med omlegging av veiarealet.
Samtidig gjør etableringen av nytt hotell nord for området at Bastø Fosens kontorlokaler vil bli borte og
må erstattes. I henhold til Sentrumsplanen skal «helhetlige planer avklare viktige premisser som havnespørsmål og Oslofjordkryssing, og danne grunnlag for konkretutvikling av sjøfront øst». Før investeringene
i forbindelse med økt fergeavvikling er det derfor behov for å beslutte en fremtidig utviklingsstrategi for
området, slik at nye investeringer kan gjøres med et langsiktig perspektiv.
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Sentrumsplanen har krav til områderegulering av det aktuelle området. Det er gjennomført et forprosjekt
med en vurdering av aktuelle utviklingsretninger. Kommunen har igangsatt arbeidet med en
områderegulering med konsekvensutredning for området. Arealet nord for Horten gjestehavn utgjør ca.
12 daa på arealene som i dag er bestående av flere store stålhaller. Flere av hallene skal rives, og i arbeidet
med områdeplan for havna vil det foreslås en midlertidig plan for dette kommuneplanområde HS4.
Grunnlaget for å lage en midlertidig plan for dette arealet er for å oppnå god sammenkobling mellom
havneområdet og sentrumsområdet -hvordan byen møter vannet.
Tettere byer med høyere kvalitet
Horten kommune er en av to pilotkommuner som er valgt ut til å teste prosjektet «Tettere byer med
høyere kvalitet» i Horten bysentrum. Prosjektet skal utvikle og etablere lekeplasser innenfor
sentrumskjernen, som har vesensforskjellig identitet. Lekeplassene vil kunne bidra til å oppfylle krav til
leke- og uteoppholdsarealer for fortettingsprosjekter i sentrum gjennom utbyggingsavtaler. Hensikten er
å tilrettelegge for flere boliger og folk i sentrum, og samtidig gjøre byen mer
attraktiv. Uteoppholdsarealene skal være av høy kvalitet for å bidra til å nå målsettingen om et levende
sentrum med gode møteplasser.

8.5. KOSTRA-analyse - Kultur og idrett
Horten
2016

Horten Vestfold
2017

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto dr.utg. pr. innb. 231 Aktivitetstilbud barn og unge (B)
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 618 år(B)
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger(B)
Netto driftsutgifter til idrett (F380) AV Kultursektoren (B) (B)
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per
innbygger 6-15 år

128
1 542
814

129
1 600
821

96
1 709
610

168
2 122
1 027

264
21,7
1 349

296
22,3
1 342

281
11,2
1 497

296
9,2
1 841

194 536 1 086 549

9 069 359

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk

173 482

Andre nøkkeltall
Netto driftsutgifter (231) Aktivitetstilbud barn og unge

3 473

3 514

Horten ligger ikke så høyt på utgifter til idrett pr innbygger som tabellen viser. I Horten blir utgifter til drift
av utendørs idrettsanlegg ført på funksjon 380 (idrett), mens andre kommuner nok fører alle sine
anleggsutgifter på funksjon 381 (idrettsbygg og -anlegg). Disse to funksjonene må derfor ses i
sammenheng.
Dersom man ser på den samlede ressursinnsatsen mot idrett, ligger Horten på nivå med Vestfold, og godt
under snittet på 13K.
KOSTRA-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø
Horten
2016

Horten Vestfold
2017

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger(B)
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per
innbygger(B)
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger(B)
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger(B)

20
91

46
39

50
130

74
100

231
183

249
219

152
202

233
209

Med henvisning til kommentarene til tabellene for driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv, og
rekreasjon i tettsteder, bør disse to fagområdene vurderes samlet for å gi et godt sammenligningsgrunnlag
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mot Vestfold og K13. Når man legger sammen tallene, ser man at Horten har en årlig driftsutgift pr
innbygger til naturforvaltning, friluftsliv og rekreasjon i tettsteder på 258 kroner, mens tallene for K13 er
309 kroner og Vestfold 334 kroner pr innbygger. Horten ligger vesentlig lavest.

8.6. Sammendrag budsjett
Kommunalområdet har fått flere nye oppgaver i 2018. Kommunalområdet har også bemannet opp
Planavdelingene, Enhet for kommuneutvikling og Plan og utbyggingstjenester og fått økte
lønnskostnader.
De fleste oppgavene og økningene i lønnskostnader er det funnet rom til i tildelt ramme. Dette er gjort
gjennom omprioriteringer mellom enhetene. Det er kuttet konsulentkostnader på Plan- og
utbyggingstjenester. Horten havnevesen tar store deler av kostnadene til konsulentutredninger for
Områdeplanen i havna.
Kirkelig fellesråd og Vestfoldmuseene har bedt om økning i overføringene utover kommunal deflator.
Dette er det ikke funnet rom til i budsjettet.
Kommentarer til budsjettforslaget
Vigsel
Fra januar 2018 har kommunen ansvar for vigsel jfr forskrift om kommunale vigsler. Dette vil følges opp
av Bakkenteigen Kulturhus og kulturformidling. Tilbudet skal dekke etterspørselen i kommunen på en god
måte og tilrettelegges for personer med funksjonsnedsettelse og andre med særskilte behov.
Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i
Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her. Kommunen kan ta betaling for merkostnader
dersom kommunen tilbyr vigsel utover det vanlig tilbudet om tid og sted.
Fyrverkerikonserten
Etter avviklingen av Vestfoldfestspillene, er ansvaret for det kommunale bidraget til den årlige
Fyrverkerikonserten overført til Kultur og samfunnsutvikling. Som i 2018, viderefører vi også i 2019
Fyrverkerikonserten i et samarbeid med Marinemusikken. Arbeidet innbefatter alle sider ved
Fyrverkerikonserten fra planlegging til gjennomføring. Det søkes også ekstern delfinansiering av
arrangementet. Kommunens andel som budsjettet tar høyde for er 200.000 kr.
Utvikling og samarbeid rundt Midgard vikingsenter
Borreparken og Midgard vikingsenter er en av Hortens fremste attraksjoner. I samarbeid med Midgard
vikingsenter, Vestfoldmuseene og Vestfold fylkeskommune arbeider vi nå med ytterligere synliggjøring av
vår rike og unike vikingarv. Budsjettet legger til rette for at kommunen deltar i samarbeidet med 200.000
kr.
Planlegging og byggesak
Det er funnet rom til å øke bemanningen på Enhet for kommuneutvikling og Plan- og utbyggingstjenester.
Dette er helt nødvendig for å ivareta fremdriften i viktige plan og byggesaker. Det er stor aktivitet i
kommunen som medfører økt arbeidsmengde for administrasjonen.
Vestfoldmuseene og Kirkelig fellesråd
Kirkelig fellesråd og Vestfoldmuseene har bedt om økning i overføringene utover kommunal deflator.
Dette er det ikke funnet rom til i budsjettet. Søknadene ligger som vedlegg til budsjettet.
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8.6.1. Driftsbudsjett med endringer
2019
62 281

Beløp i 1000

Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Budsjettendringer inneværende år
Konsekvensjusteringer

Konsekvensjustert ramme
Sum Innsparingskrav ved uendret tjenesteproduksjon
Nye tiltak
Redusert overføring
Sum Nye tiltak
Endringer i tjenesteproduksjonen
Helårseffekt lønnsoppgjøret 2018
Videreføre økt bemanning innen Klima- og miljø
Oppfølging av verbalpunkter, vedtatt budsjett 2018
Innføring digital byggesak
Teknisk justering, bruk av disp.fond
Sum Endringer i tjenesteproduksjonen
Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon
Redusere konsulent- og arkitekttjenester i planarbeid
Ildsjel
Nasjonalt idrettsarrangement
Redusere dirigentstilling
Kirkelig fellesråd
Kjøp av bøker til utlån
Sum Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon
Nye tiltak og realendringer

Ramme 2019-2022

8.6.1.1.

Økonomiplan
2020
2021
62 281 62 281

2022
62 281

579
1 877
2 456

579
2 877
3 456

579
2 877
3 456

579
2 877
3 456

64 737

65 737

65 737

65 737

0

-333

-754

-774

-100
-100

-200
-200

-300
-300

-400
-400

954
574
500
300
-250
2 078

954
574
500
300
-250
2 078

954
574
500
300
-250
2 078

954
574
500
300
-250
2 078

-500
-300
-200
-160
-152
-33
-1 345
633

-500
-300
-200
-160
-152
-33
-1 345
200

-500
-300
-200
-160
-152
-33
-1 345
-321

-500
-300
-200
-160
-152
-33
-1 345
-441

65 370

65 937

65 416

65 296

Endringer i tjenesteproduksjonen

Helårseffekt lønnsoppgjøret 2018
Styrket helårseffekt i 2019 av lønnsoppgjøret 2018. Beløpet er styrket pr enhet i Administrasjonssjefens
forslag til økonomi- og handlingsplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019.
Videreføre økt bemanning innen Klima- og miljø
Forlenge engasjement med ansvar for oppfølging Klima og miljøarbeidet. Grunnen til det er at
fylkesmannen i Vestfold har varslet økte krav til kommunens klimaplanlegging og oppfølging av
handlingsplaner.
Oppfølging av verbalpunkter, vedtatt budsjett 2018
Kommunestyret vedtok i sak 128/17 å styrke kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling med økt
fokus på :



Økt fokus frivillig barne- og ungdomsarbeid
Offentlig -privat partnerskap for klima og miljø.

Dette hadde en opptrapping inn mot budsjett 2019. Administrasjonssjefen har på dette grunnlag styrket
kommunalormrådets ramme tilsvarende.
Innføring digital byggesak
Administrasjonssjefen har fokus på innovasjon og digitalisering. Et ledd i dette arbeidet er å digitalisere
byggesak. På dette grunnlag foreslås en økt ramme for å lykkes i dette arbeidet.
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Teknisk justering, bruk av disp.fond
Kommunestyret vedtok å overføre midler fra 2017 til 2018 innen kommunalområdet. Grunnet teknisk
justering justeres dette tilbake inn mot 2019 da dette kun var en engangsoverføring.

8.6.1.2.

Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon

Redusere konsulent- og arkitekttjenester i planarbeid

Bemanningen på enhet for kommuneutvikling er økt for å gjennomføre vedtatte planer, uten at
rammen fullt ut er økt tilsvarende.Budsjettet gir dermed mindre rom for å hente inn ekstern
konsulentbistand i planarbeider fra foreksempel arkitekt eller annen spesifikk kompetanse
Ildsjel
Hva er #ildsjelHorten?
Engasjerte innbyggere i alle aldre er viktig for å skape utvikling, innovasjon og livskvalitet i et hvert
lokalsamfunn. I Horten kommunes kulturplan er barn og unge et satsingsområde, og #ildsjelHorten er et
ledd i denne satsingen.
Nasjonalt idrettsarrangement
Det er budsjettert med 150 000 til Tour of Norway. I 2017 var kostnaden 350 000. Usikkert hva kostnaden
blir i 2019 dersom Horten igjen blir vertsby for målgang. Ekstra finansiering må skaffes ved redusert
tjenesteproduksjon og/eller eksterne midler (sykkelbymidler)
Redusere dirigentstilling
Dirigentstilling i Horten skolekorps er redusert fra 67% til 45%. Den ledige stillingsbrøken blir ikke
erstattet. En evaluering av dirigentordningen vil bli gjennomført høsten 2018
Kirkelig fellesråd
I henhold til vedtak i kommunestyret i sak 128/17 reduseres overføringen til Kirkelig fellesråd med
100 000 kr. Hvert år i fire år.
Kjøp av bøker til utlån
Budsjett for innkjøp av bøker til utlån reduseres.
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8.6.2. Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Kultur og samfunnsutvikling
Biblioteket - oppgradering
Bystrategi Åsgårdstrand
Digitalt Munchsenter
Indre Havn sanering forurensning
Investeringer Horten Kirkelig
fellesråd
Kulturkvartalet
Kulturkvartalet utstyr og inventar
Storgt 37
Levende by
Lokalhistorisk senter-isolasjon
Munchs hus rehab og utvikling
Rehab rådhuskvartalet Åsgårdstrand
Rådstugata 3-5 brannvern
Sanering av forurensning Excide
Skjødselsplan Munch-parken
Sum Kultur og samfunnsutvikling

Sum investeringsprosjekter

Økonomiplan
Sum
Ferdig Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 2019År
22
2018
2021
2019
2021

4 500
300
4 700
112 124

0
300
0
90 000

0
300
0
8 000

0
0
0
0

4 500
900
4 700
210 124

2022

3 500

3 900

6 100

4 600

18 100

2021

15 000

0

11 000

0

26 000

2019

3 500

0

0

0

3 500

2021
2019
2019
2021
2020
2019
2019

600
250
200
2 400
1 100
300
250
148 724

600
0
0
4 000
1 100
0
0
99 900

600
0
0
2 000
0
0
0
28 000

0
0
0
0
0
0
0
4 600

1 800
250
200
8 400
2 200
300
250
281 224

148 724

99 900

28 000

4 600

281 224

Biblioteket - oppgradering
Av tiltak som skal gjennomføres kan nevnes: bytte av utrangerte vinduer- og glass med bedre U-verdier,
oppgradering av varmepumpe, ny innregulering og oppgradering av lyskilder. Tiltak som vil sikre et bedre
inneklima for ansatte og brukere av biblioteket.
Bystrategi Åsgårdstrand
Bystrategi med tilhørende handlingsplan er utarbeidet som et ledd i arbeidet med områdereguleringsplan
for Åsgårdstrand. Formålet er å styrke bevaringen av det gamle Åsgårdstrand, og vurdere hvilke
muligheter stedet har for videre vekst og utvikling som bysenter og sted. Prosjektmidlene skal brukes til
å gjennomføre tiltak i handlingsplanene. Tiltakene har forskjellig karakter, der noen er ressurskrevende,
noen krever utredninger og juridiske rammer, mens andre kan implementeres med mindre behov for
ressurser og prosess. Den vil legges vekt på både kort- og langsiktige tiltak.
Digitalt Munchsenter
Ved etablering av et digitalt Munch-senter får kommunen økt mulighet til å formidle Edvard Munchs kunst
og virke i Åsgårdstrand. Formidlingen vil bli sett i sammenheng med allerede eksisterende Munchformidling i regi av Vestfoldmuseene. Det digitale Munch-senteret tar utgangspunkt i bildene Munch
malte i Åsgårdstrand. Ved hjelp av digitale løsninger og interaksjon er målet å skape et unikt
opplevelsesrom i det gamle rådhuset i Åsgårdstrand. Konseptet er utarbeidet av Expology og sikter seg
inn mot både unge og eldre, tilreisende og fastboende. Prosjektet er støttet med 2,9 millioner kroner av
Sparebankstiftelsen DNB. Det er innledet samtaler med Vestfoldmuseene om mulig driftsavtale.
Etableringen er vedtatt av kommunestyret og forankret i Kulturplan 2015-2019 som vektlegger satsing på
kommunens hovedattraksjoner.
Indre Havn sanering forurensning
Sjøbunnen i Indre havn er forurenset av miljøgifter. Horten kommune har samarbeidet med Forsvarsbygg,
Horten Industripark og Miljødirektoratet om en plan for opprydding av sjøbunnen. Det er utarbeidet en
tiltaksplan for skreddersydde løsninger rundt miljøgiftene i Horten Indre havn. Denne er basert på en
tidligere tiltaksplan fra 2014 og flere undersøkelser som er gjennomført i ettertid. Arbeidet med planen
for opprydding av forurenset sjøbunn i Horten Indre havn har vært finansiert av Miljødirektoratet,
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Forsvarsbygg, Horten kommune og Horten Industripark. Horten kommune er prosjekteier og
prosjektleder. Selve opprydningsarbeidet startes i 2019, forutsatt at finansieringsløsninger er på plass
Investeringer Horten Kirkelig fellesråd
Det er innmeldt behov fra Horten kirkelig fellesråd.
Kulturkvartalet
Rehabilitering av Kulturkvartalet pågår iht. politisk vedtak. Antatt ferdigstillelse 2. kvartal 2019.
Kulturkvartalet utstyr og inventar Storgt 37
Prosjektet vil sørge for en helhetlig plan for anskaffelser av nødvendig utstyr i forbindelse med reåpning
av Kulturkvartalet og Kulturhuset 37, gjennom bla. møblering av de ulike rommene, spesielt en dedikert
ungdomsdel som vi ikke tidligere har hatt arealer til. I tillegg til supplering av lyd- og lysutstyr slik at Scene
37 vil kunne ta imot band/artister med høye krav til tekniske spesifikasjoner.
Levende by
Prosjektet implementerer tiltak fra handlingsplanen til områdeplan for Horten sentrum. Kommunen skal
tenke langsiktig, men starte nå. I stedet for å diskutere og planlegge for en forandring på lang sikt kan
ideer og aspekter ved en byutviklingsprosjekt testes på et tidlig tidspunkt som del av en prosess som er
koblet til langsiktige strategier. Det planlegges og avsettes budsjett for ett eller flere strakstiltak hvert år.
Lokalhistorisk senter-isolasjon
Investering vil sikre bedre inneklima for brukerne av bygget, lovlig og forsvarlig drift.
Munchs hus rehab og utvikling
Munchs hus er et vernet bygg som er underlagt Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren. Bygningsmassen
må gjennomgå noe rehabilitering. Utføres iht. vedlikeholdsplan av driftsavdelingen i Eiendom iht. sentrale
føringer fra Riksantikvar og Fylkeskonservator.
Rehab rådhuskvartalet Åsgårdstrand
Renovering av Rådhuskvartalet i Åsgårdstrand pågår, utføres i tråd med områdeplanen og bystrategien
for Åsgårdstrand.
Rådstugata 3-5 brannvern
Tiltak mht. brannvern utføres etter en kartlegging av bygningsmassen, liv og helse.
Sanering av forurensning Excide
COWI AS har på oppdrag for Horten kommune gjennomført prøvetaking av jordmasser på et område
mellom Exide Sønnak og kanalen. Tomten eies av Horten kommune og blir blant annet benyttet av Horten
bueskytterklubb til trening og konkurranse. Tomten grenser til Exide Sønnak avd Horten hvor det tidligere
ble produsert batterier. Undersøkelser viser at deler av området er forurenset med bly. Kommunens
prosjektleder følger opp opprydningsarbeidet.
Skjødselsplan Munch-parken
Etablering av plan for skjøtsel, drift og vedlikehold iht. vernevedtak og eventuelt reetablering av Munchs
historiske hage.
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9. Teknisk
9.1. Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden
Kommunalområdet vil de neste fire årene jobbe aktivt for å finne kostnadseffektive løsninger som bidrar
å komme nærmere et bærekraftig vedlikehold for kommunens eiendeler.
Fokus på energiøkonomisering, LEAN og innovasjon vil være viktige faktorer i dette arbeidet innen alle
fagområder. Forebygging av konsekvenser av ekstremvær vil være prioritert. I tillegg vil fokuset for
ivaretakelse av folkehelseloven og helseforebyggende tiltak prioriteres i handlingsplanperioden.
Det vil bli fokusert på bærekraftig vedlikehold. Frigjøring av driftsmidler til vedlikehold vil kunne bidra til
dette. Handlingsregelen som er vedtatt ifm. bærekraftig vedlikehold er ikke innfridd, men vil kunne
avbøtes dersom man fortsetter med effektiviseringen innen kommunalområdet. Videre vil redusert areal
kunne bidra til et mer bærekraftig vedlikehold.
God planlegging kombinert med valg av gode løsninger og materialer, vil bidra til lavere totale
levetidskostnader og redusere behovet for vedlikehold over tid.

9.2. Beskrivelse av dagens virksomhet
Kommunalområdet har følgende organisasjonskart:

Teknisk administrasjon
Overordnet ledelse herunder:






Ledelse av kommunalområde teknisk
Saksbehandling av politiske saker
Økonomistyring på overordnet nivå for kommunalområdet
Rådgiver for administrasjonssjef og kommunens ledergruppe innen fagsaker – teknikk
Eierstyring av interkommunale selskaper av teknisk karakter

Enhet for prosjekt
 Planlegging, Gjennomføring, styring og kontroll av alle kommunale bygge og anleggsprosjekter

Støtte til andre prosjekter i kommunens regi


Gjennomføre løpende kontroll, økonomi, framdrift, kvalitet, HMS og seriøsitet i alle kommunale
bygge og anleggsprosjekter
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Selvkost innen Vann, avløp, Renovasjon og Feiing (VARF)
 Selvkost er etablert som en egen enhet organisatorisk administrert av Kommunalsjef Teknisk
 Selvkost dekker områdene:
o Vann
o Avløp
o Slam
o Renovasjon
o Feiing
Enhet for Eiendom

Ivareta internkontroll, drift og vedlikehold av all kommunal eiendomsmasse. Kommunens
bygningsareal er ca. 150.000 kvm






Brannsikring i alle kommunale bygg
Sikkerhet og drift av alle elektriske anlegg i kommunale bygg
Renhold av all kommunal bygningsmasse og leide bygg
Forvaltning av all kommunale eiendommer
Boligadministrasjon (teknisk) for kommunale boliger.

Kommunalteknisk drift (KTD)
 Drift av vei, vann, avløp, renseanlegg og pumpestasjoner
 Anskaffelser av kjøretøy og anleggsmaskiner/utstyr til hele kommunen.
 Drift og vedlikehold av alle kommunale maskiner, biler og utstyr
 Brøyting i form av egen produksjon og administrasjon av innleide tjenester i vinterhalvåret
 24/7 vaktberedskap for kommunen innen vei, vann og avløp, samt andre beredskapssituasjoner
 Betjening og styring av enhetens beredskapslager
 Ivaretakelse, drift og vedlikehold av nødstrømsaggregater
 Parkeringstjeneste
Kommunalteknisk plan (KTP)
 Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging på kommunaltekniske anlegg
innen vei, vann og avløp.
 Planlegging av kommunens infrastruktur mot ekstremvær
 Forurensingsmyndighet
 Vann og avløpsmyndighet
 Veimyndighet for kommunale veier, herunder ivaretagelse og oppdatering av Norsk veidatabase
for Horten kommune sine veier, 140 km vei.
 Rapporteringsansvar mot overordnede myndigheter innen vei, vann og avløp
Enhet for park og idrett
 Drift, vedlikehold og skjøtsel av:
o Horten svømmehall
o Alle kommunens park og grønt – arealer
o Alle kommunens idrettshaller og gymsaler
o Alle kommunens utendørs idrettsanlegg og kommunens lysløyper
o Alle friluftsområder (inkl. toalettanlegg), nærmiljøanlegg, park-/grøntanlegg, utearealer
ved kommunale bygg, lekeplasser og kommunens skoger.
 Tildeling av treningstider i kommunale idrettsanlegg og koordinerer leie og bruk av
friluftsområder.
 Samarbeid med Horten idrettsråd, idrettslag, velforeninger, ideelle organisasjoner, overordnede
myndigheter og andre kommunale enheter.
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Innsendelse av spillemiddelsøknader.
Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging av nyanlegg og
rehabiliteringer innen park, idrett og friluftsliv.
Sikring av kommunale frilufts eiendommer mot ras og fall.

9.3. Mål for kommunalområdet
Overordnet mål
Attraktivitet

Mål
Bidra til at Horten
kommune har et positivt
omdømme

Legge til rette for
næringsutvikling og økt
bosetting
God oppvekst

Bidra til et godt og
tilrettelagt idretts- og
friluftslivstilbud

Trygghet for innbyggere

Redusere antall tilfeller hvor
ledningsnett bidrar til
vanninntrenging i boliger
Øke antall næringsetableringer
på bedrifter over 20 ansatte
Øke tilflytting
Antall medlemmer i
kommunens idrettslag
Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

Effektiv og trygg
eiendomsforvaltning
Natur og miljø

Indikator/målemetode
Ingen arbeidsulykker med
sykefravær

Ivareta inneklima, antall avvik
Brudd på naturmangfoldsloven i
kommunal regi
Antall kjøretøy med alternativ
drift innen 2019 ihht vedtatt
plan
Kostnader til energi pr kvm
Bidra til en effektiv og sikker Forurenset vann, antall tilfeller
vannforsyning og
avløpshåndtering
Utslipp av urenset kloakk til sjø
via renseanlegg, antall tilfeller
Bidra til en god og sikker
Ulykker hvor kommunale
samferdsel i Horten
kjøretøy har skyld
kommune
Ulykker ifm hull i vei
Bidra til sikring av
kommunens naturmangfold
Legge til rette for bærekraft
innen kommunalområde

Forventet
2018
1

Mål 2022
0

3

0

24

>2

115
7817

> 100
> 8300

5
3

5
5

0
0

<2
0

111

> 75

103
0

< 95
0

0

0

18

0

0

0

Virkemiddel for å nå mål
Bidra til at Horten kommune har et positivt omdømme
Ingen arbeidsulykker med sykefravær
Dagens resultat
Horten kommune er avhengig av et positivt omdømme, og det vurderes at ulykker med sykefravær er
negativt i forhold til dette
I tillegg påvirker ulykker 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.
Hittil i 2018 (september) har det vært en ulykke med sykefravær. Ulykken var ikke av alvorlig karakter,
men viser at fortsatt fokus på HMS er viktig.
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Strategi for måloppnåelse
Fortsatt høyt fokus på HMS for egne ansatte og innleide entreprenører. Vekt på seriøst arbeidsliv for å
hindre sosial dumping og innleide entreprenører med manglende fokus på HMS. Kursing i HMS blir
vektlagt for alle ansatte.
Redusere antall tilfeller hvor ledningsnett bidrar til vanninntrenging i boliger
Dagens resultat
Det har i 2018 vært et nedbørstilfelle med nedbør som har bidratt til vanninntrenging i tre boliger i Horten
kommune. Nedbøren var å anse som et 50 års regn.
Strategi for måloppnåelse
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.
Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Hovedplan for vann og avløp er under revidering. Det arbeides med avløpsmodeller og datafangst.
Holtandalen har hatt et spesielt fokus og hittil har tiltakene holdt tritt med utviklingen av været. Ved
aktuell hendelse var det ingen tilfeller av vanninntrenging i Holtandalen.
Målsetning er at man søker å hindre vanninntrenging i hele kommunen, og at man ikke skal ha hendelser
flere ganger på samme sted.
Måloppnåelse
Målet vurderes en gang årlig. Det har i 2018 vært en ulykke med sykefravær innen kommunal-området
og målet vil ikke bli oppnådd.
Det har i 2018 vært en hendelse hvor tre boliger fikk vanninntrenging grunnet årsaksforhold VA – nettet.
Målet vurderes delvis oppnådd, men avhenger i stor grad av nedbørsmengdene og hvilken intensitet de
har.
Legge til rette for næringsutvikling og økt bosetning
Øke tilflytning
Dagens resultat
Antallet innbyggere har økt fra 2017 til 2018 med 115 personer. Dette er over målsetningen på 100. Målet
er således nådd, selv om det i stor grad skyldes innvandring.
Strategi for måloppnåelse
Det må arbeides målrettet med tilrettelegging av nye arealer for boligbygging som er attraktive nok til at
personer velger å bosette seg i Horten kommune. Det pågår prosjekter som vil bidra til dette, herunder
Indre havneby, HAC/ROM området og Slalåmbakken.
Øke antall næringsetableringer
Det er i 2018 vært 24 nye næringsetableringer i Horten kommune.
Strategi for måloppnåelse
Det må arbeides målrettet for å legge til rette for nye næringsetableringer innen kommunen. Så langt
som mulig bør det tilstrebes å bruke lokale anskaffelser. Lovverket følges og har noen regler som gjør at
lokale bedrifter ikke alltid kan velges. De må levere tilbud som er konkurransedyktige. For å bidra til
dette gjennomføres det leverandørutvikling.
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Bidra til et godt og tilrettelagt idretts- og friluftstilbud
Antall medlemmer i Kommunens idrettslag
Dagens resultat
Antall medlemmer i kommunens idrettslag registrert i 2018 er 7817, som indikerer at målsetningen er
delvis oppnådd.
Strategi for måloppnåelse
En god og målrettet satsing på utvikling av idrettsanlegg ligger til grunn for måloppnåelse. Videre vil
tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold være grunnleggende. Effektiv drift vil kunne bidra til at målet
delvis oppfylles.
Brukerundersøkelse innen idretten
Dagens resultat
Brukerundersøkelsen i 2018 er ikke avholdt.
Strategi for måloppnåelse
En god og målrettet satsing på utvikling av idrettsanlegg ligger til grunn for måloppnåelse. Videre vil
tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold være grunnleggende. Effektiv drift vil kunne bidra til at målet
delvis oppfylles.
Effektiv og trygg eiendomsforvaltning
Ivareta inneklima
Dagens resultat
Administrasjonen har et stort fokus på å ivareta inneklimaet i all kommunal bygningsmasse. Det har ikke
vært konkrete brudd på gjeldende forskrifter i 2018. Målet ansees oppnådd.
Strategi for måloppnåelse
Det må bedrives en god internkontroll kombinert med et godt system for innmelding av feil.
Brukerundersøkelse om hvor fornøyde brukere er med tjenestene innen eiendom
Dagens resultat
I 2017 har det vært gjennomført en forvaltningsrevisjon hvor man forspurte tre rektorer om fornøydheten
med vedlikehold. To av skolene som er under planlagt rehabilitering var ikke fornøyd med vedlikeholdet,
mens en skole var rimelig fornøyd. Det vurderes at samlet karakter som framkom var tre (3).
Alle skoler var fornøyd med dagens system for innmelding av feil elektronisk.
I 2018 har det ikke vært gjennomført brukerundersøkelser.
Målet ansees bare delvis oppnådd.
Strategi for måloppnåelse
Fortsatt fokus på effektiv drift for å kunne ha nok midler til vedlikehold. Det vurderes at tilstrekkelige
midler til løpende verdibevarende vedlikehold er grunnleggende for å kunne oppnå målet.
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Bidra til sikring av kommunens naturmangfold
Brudd på Naturmangfoldsloven
Dagens resultat
Det har i hittil i 2018 ikke vært brudd på Naturmangfoldsloven i kommunal regi.
Strategi for måloppnåelse
Fokus på gjeldende lovverk og viktigheten av å følge dette.
Legge til rette bærekraft innen kommunalområdet
Kostnader til energi
Dagens resultat
Horten kommune er en av de kommuner med best tall innen energiforbruk. Vi er bedre enn snittet i
Vestfold og Kostragruppe 13. Årsaken til dette ligger i de vedtatte planer for ENØK og gjennomføringen
av disse. Målet ansees delvis oppnådd
Strategi for måloppnåelse
Det vil være nødvendig med tilstrekkelige investeringsmidler til ENØK. Videre må gjeldende planverk
følges opp.
Antall kjøretøy med alternativ drift hittil i 2018 iht. vedtatt plan
Dagens resultat
Horten kommune følger planen når det gjelder miljøvennlige kjøretøy og har for øyeblikket: 16 elbiler, 5
hybridbiler, og 40 Biogassbiler er i drift. Dette gir et totalt tall på 61 kjøretøy med miljøvennlig drift.
Biogass-stasjon er etablert og i full drift på Langgrunn. 50 nye kjøretøy med biogassdrift leveres medio
november 2018. Målet vil bli oppnådd i løpet av 2018.
Strategi for måloppnåelse
Plan for grønn mobilitet, samt klima og energiplan, følges for å nå målsetningene for å oppnå en 0-utslipps
kommune.
Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og avløpshåndtering
Forurenset vann, antall tilfeller pr år
Dagens resultat
Hittil i 2018 har Horten kommune ikke hatt tilfeller av forurenset vann. Dette indikerer at målet er nådd.
Strategi for måloppnåelse
Det vil bli arbeidet målrettet for å sikre innbyggeres liv og helse gjennom forbedrede rutiner ved arbeid i
nettet. Videre er prøvetagning endret i omfang og hyppighet. Internkontroll er bedret.
Utslipp av urenset kloakk til sjø via renseanlegg, antall tilfeller
Dagens resultat
Hittil i 2018 har ikke Horten kommune hatt utslipp av urenset kloakk til sjø via våre renseanlegg. Målet
er oppnådd.
Strategi for måloppnåelse
Det arbeides med en ny plan for avløp og det er startet opp arbeid for å vurdere dagens tre renseanlegg.
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Bidra til en god og sikker samferdsel i Horten kommune
Ulykker ifm hull i vei
Dagens resultat
Det har hittil i 2018 ikke vært hendelser med hull i veien hvor Horten kommune har hatt skyld. Målet er
oppnådd
Strategi for måloppnåelse
Meldesystemet er forbedret. Videre er det et fortsatt fokus på rask respons når det meldes inn hull i
veisystemet.
Ulykker hvor kommunale kjøretøy har skyld
Dagens resultat
Horten kommune har hittil i 2018 hatt 18 ulykker med kommunale kjøretøy hvor kommunen har skyld.
Dette er høyere enn fjoråret. Målet er ikke oppnådd.
Strategi for måloppnåelse
Det fokuseres på opplæring av ansatte med fokus på hvilket ansvar man har som sjåfør. Meldesystem for
feil på biler er forbedret.

9.4. Utfordringer og strategi
Vedlikehold, status etterslep:
Område

Status

Beløp

Vedlikehold veier

Stort etterslep på asfaltering.
Kartlegging viser:
- Kritisk 5800 m
- Stor 11 300 m
- Middels 17 200 m
- Liten 5 400 m

Årlig behov: 3 mill
Etterslep:
Estimert 40 - 60 mill

Årlig behov: 3 mill
Etterslepet er ikke
kalkulert, men antas å
ligge i størrelsesorden 20
mill

Vedlikehold idrettsanlegg

Etterslep

Vedlikehold bygningsmasse

NS 3454,
Livssykluskostnader for
Etterslep
byggverk
Økende areal, fra 125 000 kvm til Tilsier ca. 100 kr/kvm pr år
150 000 kvm
= 15 mill
Økende energiutgifter

Side 131 av 185

Etterslepet er estimert til
60 mill – 100 mill (er under
kalkulering)

Horten kommune


Økonomiplan for 2019-2022

VIB har i de senere år hatt en prisvekst som overstiger kommunal deflator. Administrasjonen gis i
oppdrag å kreve at VIB utreder strategiske grep for ikke å overstige kommunal deflator i
fremtidige budsjett. Dette er forsøkt, men tallene fra VIB foreligger ikke.

Utfordringer oppsummert:







Nedtrekk på 1,2 mill
Økt strømpris
Oppnår ikke bærekraftig vedlikehold
Ytterligere redusert vedlikehold pr kvm
Etterslepet vil øke
Varige skader på noen vei - strekninger

Tiltak vil være:




Fortsatt fokus på innovasjon – herunder digitalisering og solfangst.
Fortsatt fokus på LEAN og effektivitet
Fortsatt fokus på ENØK

Det arbeides med effektivisering i den hensikt å redusere driftskostnader for å kunne øke verdibevarende
vedlikehold. Figurene under viser at Horten kommune ligger lavt i kostnader til drift av bygningsmasse,
noe som viser effektiv drift. Videre viser figuren for kostnader til vedlikehold en redusert tendens som er
basert økt arealReduksjon av areal vil også gi bedre vedlikehold over
Forebyggende arbeid
Iverksatte forebyggende prosjekt
Kommunalområdet har ikke egne målrettede prosjekter inn mot forebyggende arbeid utover at vi støtter
øvrige kommunalområder med deres aktiviteter. Teknisk arbeider med forebygging integrert i all vår
aktivitet, herunder kan nevnes:






Godt og rent drikkevann
Gode og sikre veier, strøing på vinterstid for å motvirke hoftebensbrudd for eldre
Et godt og tilrettelagt idrett- og friluftsliv, hvor det satses målrettet for å aktivisere barn og
unge.
Gode og trygge bygg
Etablering av kommunal eiendomsmasse



Bidra til utvikling av forebygging på tvers av kommunalområdene.

Mål

Bidra til å sikre rent og sikker drikkevann gjennom gode rutiner og målrettede aktiviteter


Utvikle bedre tilbud for lokal idrett og friluftsliv gjennom å satse på bygge og utvikle nye
fasiliteter.
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Folkehelse i kommunalområdet
Iverksatte forebyggende prosjekt
God folkehelse vil over tid bidra til reduserte utgifter for kommunen som helhet. Forebygging vil redusere
behovet for reparasjon. Kommunalområde Teknisk bidra til folkehelse innen sine naturlige
ansvarsområder, herunder kan nevnes:





Rent drikkevann
Gode og trygge bygg
Idrettsanlegg
Turområder





Bidra til utvikling av forebygging på tvers av kommunalområdene.
Bidra til å sikre rent og sikker drikkevann gjennom gode rutiner og målrettede aktiviteter
Utvikle bedre tilbud for lokal idrett og friluftsliv gjennom å satse på bygge og utvikle nye
fasiliteter.

Mål

For året 2018 er det satt av 1 % av total ramme til et ekstraordinært tiltak for å forebygge fall på glatt
underlag. Det satses midler og ressurser for å kunne strø fortau og sykkelstier for å motvirke glatt
underlag. Dette vil forhåpentligvis motvirke hoftebrudd hos eldre til en viss grad. Dette vil både bidra til
forebygging og forbedring av folkehelsen hos byens befolkning.
Innovasjon i kommunalområdet

Teknisk arbeider med flere innovasjonsprosjekter i den hensikt å redusere fremtidige
driftskostnader:









Digitalisering av renhold
Digitalisering av VA – nettet, herunder intelligente lekkasjesensorer og sensorer for å avdekke
overløp.
Solfangst (oppvarming av vann) og sesonglagring av energi vil bidra til lavere energikostnader
over tid.
Effektstyring av bygningsmasse ved å utligne effekttopper ved bruk av solceller (strøm) og
lagringsteknologi
Fossilfrie byggeplasser
Reduksjon av utslipp fra byggeprosjekter
Massivtre i byggeprosjekter
Etablering av infrastruktur uten større miljøinngrep

Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden
Type plan
Trafikksikkerhetsplan
Kommunedelplan for sykkeltrafikk
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Plan for bærekraftig vedlikehold
Plan for energieffektivisering
Nye planer Hovedplan avløp (sanering av avløpsnettet)
Hovedplan vann
Handlingsprogram vei, trafikk, vann og avløp
Plan for kommunal infrastruktur
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Øvrige hovedaktiviteter
Fokus på verdibevarende vedlikehold
Plan for bærekraftig vedlikehold legger til grunn at Horten kommune skal oppnå et bærekraftig
vedlikehold. Dette er gitt fokus internt i kommunalområdet ved å velge gode materialer, god byggeskikk
og fokusere på levetidskostnader i alle investeringsprosjekter.
Arealreduksjon med vekt på mer effektiv bruk av kommunens lokaler
Det er vedtatt i plan for bærekraftig vedlikehold at reduksjon av areal, som ett av flere virkemidler, vil
være nødvendig for å kunne drive et bærekraftig vedlikehold. Reduksjon av kommunens arealer gir store
innsparinger over både kort og lang sikt og er i plan for bærekraftig vedlikehold et viktig virkemiddel.
Arealet har imidlertid økt med nye investeringer og ligger nå på 150 000 kvm.
Energiøkonomisering
Energiøkonomisering følger plan for energireduksjon som er utarbeidet og vil gi lavere kostnader til drift
av kommunale bygg. Horten kommune kjøper Energi til varme, kjøling og lys i bygg for ca. 14 millioner
kroner årlig. Det bør være mulig å redusere totalt forbruk med ytterligere 10 % fram til 2020 ved å benytte
målrettede investeringer. Dette er også nedfelt i plan for bærekraftig vedlikehold.
Det satses for øyeblikket på utredning av solvarme og sesonglagring. Videre er det utredninger innen
effektstyring. Signaler fra styrende myndigheter tilsier at nettleien vil bli økt betydelig i årene som
kommer. Den har økt allerede med 40 % på to år. Muligheter som smarte målere gir tilsier at bruk av
energi på tider av døgnet med stort forbruk blir dyrere.
Bilpolicy
Horten kommune har etablert tiltak som skal redusere skader på kommunens kjøretøy, samt at bilparken
optimaliseres med tanke på riktige biltyper, både i forhold til miljøutslipp og effektivitet. Herunder ligger
opplæring av førere, kontroll med kjøretøy, tettere og bedre oppfølging når skader inntreffer. Antall
skader er redusert, men kan fortsatt bli noe lavere.
Lærlinger
Det arbeides aktivt med at Kommunalområde teknisk til enhver tid skal ha ansatt lærlinger. Det er fokus
på å gi lærlingene gode arbeidsforhold, relevant opplæring innen det aktuelle fagområdet. Det
samarbeides med relevante opplæringskontor om opplæringsløpene.
Arbeid for alle
Kommunalområde teknisk ønsker at satse på å tilby arbeidsløse personer relevant arbeidserfaring
kombinert med opplæring. Kommunalområdet vil i 2019 samarbeide tett med NAV om etablere løsninger.
Bolig
Kommunalområde teknisk vil iht. gjeldende vedtak arbeide for å etablere relevante boliger. Boligene skal
være tilpasset brukerne sine behov, og skal bidra til at presset i utleiemarkedet i Horten blir mindre. Det
arbeides på tvers av kommunalområder hvor kommunalområde Teknisk tilføres ressurser for å kunne
bygge opp under det boligsosiale arbeidet. Tett samarbeid for å frigjøre arealer, samt sikre statlige
støtteordninger er helt nødvendig.
Miljø






Fossilfri byggeplass er et satsingsområde
Bruk av massivtre i prosjekter
Solfangst
Solceller er et satsingsområde
Klimareduksjoner innen transport er et satsingsområde
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9.5. KOSTRA-analyse - Teknisk
Vann, avløp og renovasjon
Horten
2016

Horten Vestfold
2017

Kostragruppe
13

Produktivitet
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)
Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)

4 250
1 814

4 079
1 940

3 852
1 905

3 684
2 517

1,5 %

1,4 %

0,8 %
305

0,8 %
187

278

315

5,1

3,7

3,7

5,4

Kvalitet
Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år(B)
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per
innbygger
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per
innbygger (kommune)

Framsikt
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år)(B)

Selvkostgrad for Horten er 100 %. Horten kommune har hatt en høy utskiftingstakt av
ledningsnettet gjennom flere år. Dette gjenspeiles bl.a. i at vannmengden kjøpt fra Vestfold Vann er stadig
synkende. Foruten tall for gebyrer, er det lite andre parametere der det er grunnlag for sammenligning i
de valgte gruppene hos SSB.
Eiendomsforvaltning
Horten
2016

Horten Vestfold
2017

Kostragruppe
13

Produktivitet
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per
kvadratmeter(B)
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per
kvadratmeter(B)

378

402

518

527

67

60

104

111

Det drives meget bra innen drift av eiendom, slik at midler er frigjort og overført til målrettet vedlikehold.
 Midler til vedlikehold er økt gjennom effektivisering og fokus på lave driftskostnader fra 2014 2016
 I 2017 synker nivået grunnet økt areal
 Med nye bygg vil dette ytterligere bli redusert.

9.6. Sammendrag budsjett
Kommentarer til budsjettforslaget
 Det er ikke funnet rom i budsjettforslaget til noen økt eller ny tjenesteproduksjon
 Det er ikke eksterne inntekter som øker tjenesteproduksjonen.
 Politiske vedtak som ikke ligger i budsjettforslaget for 2018.
o Det er ikke funnet rom til å prioritere vedtatt handlingsregel for bærekraftig vedlikehold
innen driftsbudsjettet.
Vedtatt handlingsregel fra 2017 sier:
Det settes av minimum 1 % av forsikringssummen til kommunal bygningsmasse og idrettsanlegg til bruk
til verdibevarende vedlikehold hvert år.
Det settes av 2 promille av verdien av kommunale veier til verdibevarende vedlikehold hvert
år. Dette innarbeides i økonomiplanen og i fremtidige budsjetter.
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9.6.1. Driftsbudsjett med endringer
2019
97 746

Beløp i 1000

Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Budsjettendringer inneværende år
Konsekvensjusteringer

1 511
848
2 359

Konsekvensjustert ramme

1 511
848
2 359

1 511
848
2 359

2022
97 746
1 511
848
2 359

100 105 100 105 100 105 100 105

Sum Innsparingskrav ved uendret tjenesteproduksjon
Endringer i tjenesteproduksjonen
Teknisk endring grunnet overtakelse av driftsmessig ansvar på Braarudåsen
Overført budsjettert finanskostnader
Helårseffekt lønnsoppgjøret 2018
Styrket vedlikeholdsbudsjett
Økt bemanning boligkontoret
Driftsmessig konsekvens innkjøp av biler
Oppfølging verbalpunkter, vedtatt budsjett 2018
Sum Endringer i tjenesteproduksjonen
Nye tiltak og realendringer

Ramme 2019-2022

9.6.1.1.

Økonomiplan
2020
2021
97 746 97 746

-1 210

-1 797

-2 522

-2 545

-2 608
-1 326
1 204
576
300
120
-120
-1 854
-3 064

-2 608
-1 326
1 204
576
300
120
-120
-1 854
-3 651

-2 608
-1 326
1 204
576
300
120
-120
-1 854
-4 376

-2 608
-1 326
1 204
576
300
120
-120
-1 854
-4 399

97 041

96 454

95 729

95 706

Endringer i tjenesteproduksjonen

Teknisk endring grunnet overtakelse av driftsmessig ansvar på Braarudåsen
Administrasjonssjefen fremmer sak i desembermøtet for overtakelse av det driftsmessige ansvaret
vedrørende Horten medisinske senter. Dette er en teknisk justering av rammene som vil fremkomme av
denne saken og vil ikke ha betydning for tjenestetilbudet.
Overført budsjettert finanskostnader
For å sikre økt grad av trygghet på rapportering innen kommunalområdet foreslås det en teknisk justering
av ramme mot finans. Dette har ingen påvirkning på vedtatt tjenesteproduksjon.
Helårseffekt lønnsoppgjøret 2018
Styrket helårseffekt i 2019 av lønnsoppgjøret 2018. Beløpet er styrket pr enhet i Administrasjonssjefens
forslag til økonomi- og handlingsplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019.
Styrket vedlikeholdsbudsjett
Horten kommune har et etterslep på vedlikehold av bygninger og ligger vesentlig under sammenliknbare
kommuner. Administrasjonssjefen foreslår å styrke området noe for å rette fokus på forebyggende
vedlikeholdskostnader.
Økt bemanning boligkontoret
Administrasjonssjefen foreslår å øke bemanningen innen boligkontoret.
Driftsmessig konsekvens innkjøp av biler

Kommunalområde Helse og Oppvekst har kjøpt biler. Teknisk får styrket ramme for å drifte disse
ekstra bilene i 2019
Oppfølging verbalpunkter, vedtatt budsjett 2018
Kommunestyret vedtok i sak 128/17 å styrke kommunalområde Teknisk med økt fokus på asfaltering og
vedlikehold. Dette hadde en nedtrapping fra 720 000 til 600 000 inn mot budsjett 2019.
Administrasjonssjefen har på dette grunnlag justert kommunalområdets ramme tilsvarende.
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Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon

Generelt innsparingstiltak til Eiendom
Redusert vedlikehold innen Eiendom (bygg).
Generelt innsparingskrav Teknisk
Redusert avsetning til vedlikehold innen Eiendom (bygg) og Drift og Anlegg (veier).
9.6.2. Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Teknisk
Allaktivitetshus Åsgårdstrand
Avløpsmodell
Biler, maskiner og utstyr (uten VA)
Biogassbiler 2017-18
Borre idrettspark-friidrettsdekke
Bygningsmessige oppgraderingerdiverse bygg
ENØK-tiltak kommunale bygg
Falkensten renseanlegg- nytt
polymeranlegg
Flomlysanlegg kunstgressbaneroppgradering
Flåtestyring for brøyting
Forprosjekt nytt renseanlegg
Idrettshall Lystlunden
Infrastruktur Indre Havneby
Kildesortering kommunale bygg
Kjøp og salg tomter/stripearealer
Kommunale veier
Kunstgress Borre idrettspark
Kunstgress Lystlunden hovedbane
Leke og rekreasjonsanlegg Horten
sentrum
Lysløyper- utskifting stolper
Maskiner og annet utstyr VA
Nedgraving veilyskabler
Oppgradering av branntiltak etter
pålegg
Overvannsløsning fra Holtandalen
Park og idrettsanlegg- diverse
investeringer
Regulering og salg tomter
Borreborgåsen
Salg av areal Indre Havneby
Sikringstiltak komm
bygg/fjell/gjerder
Skifte armatur veilys til LED
Solfangere og sesonglagring energi
Sykkelhotell Horten rådhus- H
rutebilstasjon
Sykkelplan
Sykkelvei Sjøsiden- Bekkajordet
Tosidig forsyning vann til Horten
Trafikksikkerhetstiltak
Undervarme Lystlunden
Urban dyrking
Vann og avløp
Vannmodell selvkost
Veilysmaster

Økonomiplan
Sum
Ferdig Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 2019År
22
2023
2020
2021
2019
2019

110
2 980
2 000
1 000
800

0
0
2 000
0
0

6 000
0
2 000
0
0

20 000
0
0
0
0

26 110
2 980
6 000
1 000
800

2021

6 000

5 000

4 000

4 000

19 000

2022

4 500

3 000

3 000

3 000

13 500

2021

0

0

4 000

0

4 000

2019

3 000

0

0

0

3 000

2019
2022
2020
2020
2019
2021
2021
2019
2019

500
1 000
92 400
30 000
3 000
100
500
2 500
2 500

0
1 000
1 000
38 000
0
100
0
0
0

0
1 000
0
0
0
100
0
0
0

0
1 000
0
0
0
0
0
0
0

500
4 000
93 400
68 000
3 000
300
500
2 500
2 500

2020

1 000

1 000

0

0

2 000

2020
2022
2021

500
2 000
1 030

2 760
2 000
830

1 000
2 000
830

0
2 000
0

4 260
8 000
2 690

2021

500

500

500

0

1 500

2020

5 000

5 000

0

0

10 000

2022

2 000

1 500

1 500

1 500

6 500

2022

2 000

0

0

0

2 000

2022

0

300

300

300

900

2020

500

500

0

0

1 000

2020
2019

2 500
6 500

2 500
0

0
0

0
0

5 000
6 500

2020

1 000

1 000

0

0

2 000

2022
2021
2020
2022
2019
2019
2022
2019
2019

1 000
0
45 000
1 700
1 850
500
30 500
1 500
600

1 000
2 000
50 000
500
0
0
30 500
0
0

1 000
0
0
500
0
0
30 500
0
0

1 000
0
0
500
0
0
30 500
0
0

4 000
2 000
95 000
3 200
1 850
500
122 000
1 500
600
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Investeringsprosjekter
Åsgårdstrand renseanleggoppgradering
Sum Teknisk

Sum investeringsprosjekter

Økonomiplan for 2019-2022
Økonomiplan
Sum
Ferdig Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 2019År
22
2019

2 000

0

0

0

2 000

262 070

151 990

58 230

63 800

536 090

262 070

151 990

58 230

63 800

536 090

Allaktivitetshus Åsgårdstrand
Det er vedtatt å bygge nytt allaktivitetshus i Åsgårdstrand innen utgangen av 2023. Det foreslås fra
Administrasjonen å sette av midler til et forprosjekt i 2019 for å kunne optimalisere behov opp mot
tilgjengelig ramme. Prosjektet vil inneholde vurderinger av ny barnehage og allaktivitetshus bygget i
området Åsgårdstrand idrettsområde.
Avløpsmodell
Det investeres i en avløpsmodell for å sikre tilstrekkelig kapasitet av overvann i byen. Videre for å sikre at
det ikke oppstår hendelser med inntrengning av overvann/kloakk i bygninger.
Biler, maskiner og utstyr (uten VA)
Utskifting av maskiner og utstyr for å sikre HMS og arbeidsmiljø, og ivareta det grønne skifte. HK ønsker
at ansatte skal ha en sikker hverdag og dette prosjektet medfører utskifting til biler med moderne
sikkerhetsløsninger.
Biogassbiler 2017-18
Samtlige konvensjonelle biler i kommunen som kan skiftes ut med biogass skiftes til biler med biogassdrift, prosjektet ferdigstilles i 2019.
Borre idrettspark-friidrettsdekke
Deler av friidrettsanlegget har nådd sin levealder. Kunststoffdekket sprekker opp og gir snublefare.
Gjennomføres mht. liv og helse.
Bygningsmessige oppgraderinger-diverse bygg
Investeringer iht. vedtak om bærekraftig vedlikehold. For å dekke opp behovet for mindre løpende
investeringer er det satt av en samlepott av midler. Midlene som settes av tenkes brukt til løpende
oppgraderinger og forbedringer som reduserer driftsutgifter, herunder tenkes energiøkonomiserende
tiltak. Det er delegert myndighet til HKMK å prioritere midlene. Det fremmes politisk sak til HKMK i første
møterunde hvert år hvor ønskede prosjekter legges fram.
ENØK-tiltak kommunale bygg
ENØK tiltak i kommunale bygg iht. vedtak i Klima- og energiplan. Det er vedtatt en plan for
energiøkonomisering som er basert på Klima- og energiplan. For at HK skal bli en null-utslipps kommune
må det investeres i energiøkonomisering.
Falkensten renseanlegg- nytt polymeranlegg
Nytt polymeranlegg for å tilfredsstille lovkrav, krav til renseprosess.
Flomlysanlegg kunstgressbaner- oppgradering
Oppgradering til bedre og mer energieffektive lyskilder.
Flåtestyring for brøyting
Flåtestyring ved brøyting vil gi bedre mulighet for planlegging og gjennomføring samt at informasjon til
innbyggere blir mer automatisert. Pågående investeringsprosjekt som avsluttes i 2019.
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Forprosjekt nytt renseanlegg
Dagens renseanlegg er i ferd med å nå sin utslippstillatelse. Prosjektering for bygging av nytt renseanlegg.
Idrettshall Lystlunden
Ny idrettshall i Lystlunden iht. vedtak og plan for idrett- og friluftsliv. Prosjektet pågår, følger vedtatte
planer.
Infrastruktur Indre Havneby
Det skal etableres veier, vann- og avløp, strøm, fjernvarme og grønne områder. HK forestår prosjektet, og
vil kreve utlegg refundert via utbyggingsavtaler.
Kildesortering kommunale bygg
Innføring av effektiv kildesortering i kommunens bygg, utføres iht. politisk vedtak.
Kjøp og salg tomter/stripearealer
Kostnader til oppmåling og fradeling ved salg av tomter og stripearealer. Det selges hvert år mindre
arealer, herunder stripearealer. Dette skjer etter fullmakt.
Kommunale veier
Mindre investeringsbehov som for eksempel nye rekkverk, veilys eller kantstein. Gjennomføres mht. liv
og helse/trafikksikkerhet.
Kunstgress Borre idrettspark
Kunstgresset nærmer seg sin levetid og bør oppgraderes for å sikre lovlig og forsvarlig drift.
Kunstgress Lystlunden hovedbane
Dagens kunstgressdekke har nådd sin levealder. Behov for nytt kunstgressdekke for å sikre lovlig og
forsvarlig drift.
Leke og rekreasjonsanlegg Horten sentrum
Investeringer iht. vedtak i K-delplan for Horten Sentrum. 6-8 plasser videreutvikles som kvalitativt gode
leke- og rekreasjonsanlegg, bl.a. iht. frikjøpsordningen for lekearealer ifm. reguleringsplaner og
utbyggingsavtaler.
Lysløyper- utskifting stolper
Internkontroll har avdekket at flere lysstolper er moden for utskifting. Nye lysstolper etableres mht. liv og
helse.
Maskiner og annet utstyr VA
Oppgradering av utrangert maskinpark i mer miljøvennlig utstyr. Det investeres i tyngre maskiner og utstyr
som effektiviserer dagens drift.
Nedgraving veilyskabler
Ved utbygging av vann- og avløp hvor Skagerak fjerner sitt nett, er det nødvendig av lovlighetshensyn å
fjerne alt veilysnett i lufta.
Oppgradering av branntiltak etter pålegg
HK har gjennomført en større kartlegging av bygningsmassen ifm. krav satt av brannvesenet og
oppgraderer bygningsmassen planmessig i fht. dette.
Overvannsløsning fra Holtandalen
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Ekstremværet øker og Holtandalen har hatt 4 oversvømmelser siden 2006. Prosjektering av
overvannsløsning for Holtandalen pågår.
Park og idrettsanlegg- diverse investeringer
Det er et stort etterslep for vedlikehold innen Park og idrett. Midlene benyttes til målrettede tiltak for å
redusere løpende driftskostnader. Investeringer mht. liv og helse, sikkerhet samt omdømme for
kommunen.
Regulering og salg tomter Borreborgåsen
Reguleringsarbeider for nytt byggefelt (Miljølandsbyen Skoppum). Prosjektet skal være med på å øke
attraktiviteten og tilflyttingen til kommunen.
Salg av areal Indre Havneby
Bratsberg Holding AS (BH) kjøper eiendommer innenfor planområde for Indre Havneby som tilhører
Horten kommune (HK). Avtalen gir BH rett til å bygge ut og plikt til å kjøpe de av kommunens eiendommer
innenfor planområdet som avtalen omfatter. BH skal sikre at indre Havneby blir en attraktiv bydel med
nye boliger, interessante arbeidsplasser og gode fellesarenaer, og med byrom som fremmer Hortens
fremtidige utvikling og attraksjonskraft.
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder
Gamle utrangerte sikringsgjerder fornyes. Fjellskrenter sikres for å hindre fall. Diverse fjellsikringstiltak for
å hindre ras og steinsprang. Investeringer mht. innbyggernes helse og sikkerhet.
Skifte armatur veilys til LED
Alle konvensjonelle armaturer i HK byttes til LED. Gir innsparing i form av lavere energikost og lengre
levetid. Investeringer mht. det grønne skifte og vedtak om offensiv satsing på ENØK.
Solfangere og sesonglagring energi
Iht. tidligere vedtak skal Administrasjonen arbeide for innovasjon og miljø i alle nye prosjekter. Fanging
av sol på sommeren som deponeres i bakken for bruk på vinterstid er både miljørettet og nyskapende.
Planen er at prosjektet skal dekke energibehovet til ny idrettshall. Vil bidra til at hallen kan benyttes som
beredskapssenter siden den er selvforsynt med energi. Prosjektet tenkes benyttet som en inngangsport i
andre framtidige byggeprosjekter til samme teknologi.
Sykkelhotell Horten rådhus- H rutebilstasjon
Sykkelhotell ved Horten Rådhus vil bidra til bedre sykkelparkering ved et viktig knutepunkt i Horten. Sees
i sammenheng med at Horten er blitt sykkelby.
Sykkelplan
Mindre investeringer gjennomføres iht. Kommunedelplan: Hovedplan for sykkeltrafikk.
Sykkelvei Sjøsiden- Bekkajordet
Prosjektering av gang- og sykkelvei fra Strandpromenaden 50 til Gamleveien er pågår.
Tosidig forsyning vann til Horten
Nåværende vannledning via Granly Trimveien er eneste forsyning til Horten by. Det bygges vann- og avløp
Nykirke-Horten sammen med sykkelsti.
Trafikksikkerhetstiltak
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Investeringsbehov iht. gjeldende plan for trafikksikkerhet. Investeringer for å opprettholde en
betryggende trafikksikkerhetssituasjon i Horten. Økonomiplanen er en viktig del for å kunne søke
spleiselagsordninger / stønadsordninger fra fylkeskommunen og Staten.
Undervarme Lystlunden
Etablering av undervarme i Lystlunden etter tidligere politisk vedtak.
Urban dyrking
Urban dyrking vil gi positive effekter for klima og miljø, enkeltpersoners livskvalitet og være en kilde til
samhold i lokalsamfunnet. Prosjektet er tenkt gjennomført i samarbeid med frivillige.
Vann og avløp
Nødvendig oppgradering av vann- og avløpsnettet for å opprettholde en betryggende kvalitet på
tjenesten. Midlene som settes av benyttes til løpende oppgraderinger og forbedringer som
reduserer uønskede hendelser i VA-nettet. Det er delegert myndighet til HKMK å prioritere midlene. Det
fremmes politisk sak til HKMK i første møterunde hvert år hvor ønskede prosjekter legges fram.
Vannmodell selvkost
Det investeres i en vannmodell for å sikre tilstrekkelig leveranser av rent vann til byens innbyggere. Videre
for å sikre tilstrekkelig trykk og vannmengde til beredskap ved permanent og midlertidige situasjoner.
Investeringer mht. nødvendig trygghet for innbyggerne.
Veilysmaster
Utrangerte veilysmaster må byttes etter gjennomført kartlegging, sikre liv og helse.
Åsgårdstrand renseanlegg-oppgradering
Luktreduserende tiltak (kullfilter) for å ivareta lovkrav.
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10. NAV Horten
10.1. Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden
Horten kommune har en høyere arbeidsledighet over tid enn Vestfold og landet forøvrig (+/- 4%). Andelen
uføre ligger også høyt sammenlignet med andre kommuner (13%). Dette er faktorer som er prioriterte
satsningsområder for kommunalområde i planperioden. Dette er også forhold som påvirker
sosialhjelpsnivået. Folkehelseprofilen og behovet i befolkningen gjør at en høy andel av kommunens
innbyggere er i behov for økonomisk sosialhjelp. Dette er prioriteringer som krever tett og koordinert
samarbeid mellom en rekke kommunalområder, helsevesenet og næringslivet for å bidra til at flere
kommer i arbeid og blir økonomisk selvstendig.
Ledigheten blant innvandrere utenfor EU/EØS er svært høyt på 11,3% mot 2,9% blant ikke innvandrere.
Økt prioritering av innsatsen og koordinerte tjenester til denne gruppen vil være førende for
kommunalområdet i planperioden.
I tillegg til arbeid er det å bo en viktig enkeltfaktor. Kommunalområde samarbeider med øvrige
kommunalområder som Helse og velferd, Kultur- og samfunnsutvikling og Teknisk for å finne gode og
varige boligløsninger for den enkelte. Dette arbeidet er forankret i den boligsosiale handlingsplanen.
Videreutvikling og prioritering av de boligsosiale virkemidlene blir sentrale fremover for å ivareta den
enkelte og for å redusere kommunens utgifter til det private leiemarkedet.

10.2. Beskrivelse av dagens virksomhet

NAV Horten er et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune, og skal yte både statlige og
kommunale arbeids- og velferdstjenester. Partnerskapet har ansvaret for at tjenestene leveres samlet til
det beste for innbyggerne i kommunen.
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Kontorets kommunale tjenester leveres i tett samarbeid med statlige tjenester på området og er regulert
i partnerskapsavtalen mellom Horten kommune og NAV Vestfold. NAV Vestfold og Telemark slås sammen
fra 1/1-2019 til ny region med navnet NAV Vestfold og Telemark.
Kommunalområdet har som målsetting å styrke NAV-kontorets strategiske og operative samarbeid
mellom stat og kommune slik at man kan styrke arbeidet med å få flere i arbeid på tvers av kommunale
og statlige tjenester og virkemidler. Dette innebærer også økt fokus på, og prioritering av, samarbeid
mellom ulike kommunalområder for å sikre flere i arbeid. I tillegg til statlige tjenester som dagpenger,
arbeidsavklaringspenger, tiltak mv., forvalter NAV Horten kommunens tjenester innenfor områdene Lov
om sosiale tjenester i NAV, gjeldsrådgivning og tvungen forvaltning. I tillegg har NAV Horten ansvaret for
bosetting av flyktninger og kvalifisering til arbeidslivet gjennom Introduksjonsprogrammet.
NAV Horten har 95 ansatte fordelt på 6 avdelinger. Andelen kommunalt ansatte er omtrent 50%. NAV
Horten har cirka 2 300 aktive brukere og et bruttobudsjett på 2,5 milliarder.

10.3. Mål for kommunalområdet
Overordnet mål
Attraktivitet

God oppvekst

Natur og miljø
Trygghet for innbyggere

Mål
Flere i arbeid og færre på
stønad

Indikator/målemetode
Andel flyktninger med overgang
til arbeid og utdanning
(inkludert grunnskole) skal være
på minst 70%
Bidra til å redusere
arbeidsledigheten til 3%
Sikre arbeid og aktivitet for alle
under 30 år
Bidra til å sikre gode
Antall brukere med behov for
boforhold
midlertidig bolig skal være på et
minimum
Forhindre fravikelser og
utkastelser for brukere av NAV
Horten i prosent av mottatte
varsler
Redusere antall familier som er
langtidsmottakere av sosialhjelp
Sikre at brukere med kommunal
garanti/depositum har
akseptable boforhold
NAV Horten skal levere
Andel digitale søknader om
gode digitale løsninger
økonomisk sosialhjelp
Sikre rett tjeneste og ytelse Andel avklarte
til rett tid
langtidsmottakere som mottar
tjenesten rettighetsavklaring
Andel sosialhjelpsmottakere i
forhold til innbyggere
Redusere andel uføretrygdede
av yrkesaktiv befolkning
Redusere antall mottakere av
arbeidsavklaringspenger
Saksbehandlingstid på
økonomisk sosialhjelp (ant
dager)

Side 143 av 185

Forventet
2018
87,0 %

Mål 2022
70,0 %

3,9 %

3,0 %

88,0 %

95,0 %

2,0

3,0

70,0 %

95,0 %

45

20

95,0 %

95,0 %

19,0 %

75,0 %

25,0 %

30,0 %

4,7 %

3,0 %

13,0 %

10,0 %

637

600

15

14
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Virkemiddel for å nå mål
Flere i arbeid og færre på stønad
Dagens resultat/nåsituasjon
Det er bosatt et rekordhøyt antall flyktninger i kommunen de siste tre årene. Det er nå 140 deltagere i
Introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet skal gi grunnleggende norskundervisning og
kvalifisering til arbeid og utdanning. Det å sikre at flyktningene kommer i arbeid og utdanning er et viktig
mål for å nå målet om integrering og inkludering. Det nasjonale kravet er 55% (grunnskole holdes
utenom), hvor vi har en måloppnåelse på 54%. Bosettingen i 2018 er vesentlig lavere (24 personer) enn
tidligere, og prognosene tilsier at nivået vil være lavt i årene fremover.
Arbeidsledigheten i Horten er den høyeste (3,9% i september 2018) i Vestfold, noe den har vært over flere
tiår. Den er også vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet som er 2,4% (september 2018). NAV sitt
samfunnsoppdrag er å få flere i arbeid, og en reduksjon i ledigheten vurderes som en nøkkelindikator på
om man lykkes med dette.
Videre er det en satsning på oppfølging av brukere under 30 år. Det er innført en ungdomsgaranti som
innebærer at alle under 30 år skal være i avtalt aktivitet med NAV innen 8 uker. Videre er det innført en
aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år som driftes av Stasjonen (daglig oppmøte med fokus
på individuelt tilpasset jobbsøkeraktiviteter). NAV Horten har styrket ressursinnsatsen på oppfølging av
unge da dette er et satsningsområde i NAV. Det at alle unge er i arbeid og aktivitet vurderes således som
et viktig mål. Antall unge brukere under 30 år er synkende og har stagnert.
Strategi for måloppnåelse
NAV Horten utfordrer aktivt brukerne i forhold til geografisk og yrkesmessig mobilitet. Alle nyregistrerte
brukere innkalles til et informasjonsmøte innen en uke hvor dette er et tema. Dette følges opp innen 3
måneders arbeidsledighet med en ny samtale hvor mobilitet og muligheter i arbeidsmarkedet er i fokus.
Vi har cirka 500 tiltaksplasser som vi benytter som virkemiddel for å få personer nærmere arbeid. De
individuelle tiltaksplassene tildeles i nært samarbeid med markedsrådgiverne i vår Markeds- og
tiltaksavdeling for å sikre at tiltakene som gis er i tråd med behovene i arbeidsmarkedet lokalt og
nasjonalt. Dette er et pågående utviklingsarbeid og det jobbes systematisk med å øke veileder sin
kompetanse på arbeidsmarkedet for å sikre riktig bruk av tiltak og virkemidler.
Fra 1/1-18 innførte NAV Horten helhetlig oppfølging i alle oppfølgingsavdelingene (Oppfølging
ung/voksen og Integreringsavdelingen). Dette betyr at brukerne av NAV får en veileder å forholde seg til
som skal koordinere tjenestene til bruker uavhengig av behov. Veileder skal saksbehandle alle
hovedtjenester, noe som vil gi brukeren en bedre service og en mer koordinert bistand fra NAV. Dette
fordrer betydelig opplæring på tvers av kommunale og statlige tjenester. Dette arbeidet er godt i gang.
Oppfølging ung startet dette arbeidet i april 2017, og vi ser allerede nå at dette har effekt ved at vi har en
svak nedgang i gruppen under 30 år. Oppfølging voksen (for de over 30 år) og Integreringsavdelingen
(flyktninger som er i introduksjonsprogrammet) har tilsvarende organisering. Tilbakemelding fra brukere
og samarbeidspartnere så langt er positive.
Markeds- og tiltaksavdelingen har 5 markedsrådgivere som arbeider ut mot næringslivet. De samarbeider
tett med tilsvarende stillinger (total 10 årsverk) i det som omtales som «Markedsområde nord». De gir
tilbud om bistand til alle bedrifter i nordfylket (Tønsberg, Færder, Horten, Holmestrand, Re og Svelvik). På
årsbasis henter de inn sammen med øvrige veiledere i NAV rundt 1400 stillinger fra arbeidsgivere som er
forbeholdt brukere av NAV. På årsbasis formidles det cirka 1000 personer til disse stillingene. Det jobbes
med å få enda flere brukere over i disse stillingene gjennom bruk av NAV sine virkemidler. Videre får de
gjennom tett dialog med lokalt næringsliv god og oppdatert kompetanse på behovet til næringslivet.
Prioriterte målgrupper er unge under 30 år, brukere fra land utenfor EU/EØS og langtidsledige. Det
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arbeides nå med å se på hvordan vi tettere kan koble disse ressursene sammen med næringssjefen og
kommunens næringspolitiske arbeid.
Personer med flyktningebakgrunn har en større andel ledighet (11,3% mot 2,9% i 1. kvartal 2018) enn
befolkningen for øvrig. Det er derfor satt inn ekstra ressurser som kun jobber med å få flyktninger ut i
arbeid og aktivitet gjennom prosjektet Fly-i-jobb. Dette prosjektet startet opp i 2017 og det ble ansatt 2
dedikerte årsverk midlertidig. Siden oppstart har de har fått over 70 flyktninger ut i 50% stilling eller mer.
Prosjektet er derfor lagt inn som en fast tjeneste ved kontoret og planlegges styrket ytterligere i løpet av
planperioden. Tett og tidlig oppfølging ser vi fungerer. Tidlig jobbfokus i introduksjonsprogrammet
kombinert med språkpraksisplasser i det ordinære arbeidslivet ser vi har effekt. Dette er et område som
vil få økt fokus og prioritet i årene som kommer. Videre ser vi at et helhetlig og koordinert kommunalt
tilbud til denne gruppen er avgjørende for å lykkes med integrering, arbeid og utdanning. Samarbeidet
mellom kommunale aktører fungerer godt, men vi ser at det er et potensiale til å få tydeligere grensesnitt
og arbeidsfordeling mellom de ulike kommunale enhetene.
Bidra til å sikre gode boforhold
Dagens resultat/nåsituasjon
NAV Horten har ansvaret for midlertidig bolig for de som står uten tak over hodet. Tilbudet er kortvarig,
og tilbys i Lystlundveien 4. I snitt er det cirka 2 personer som er i behov for dette per måned. Hittil i år har
20 personer hatt behov for denne tjenesten. I gjennomsnitt tar det 16,5 døgn fra behovet for midlertidig
bolig oppstår til vedkommende er bosatt i egen bolig. Dette ligger vesentlig lavere enn føringer fra
Fylkesmannen som sier inntil 3 måneder. Erfaringsmessig vil det alltid være personer som av ulike grunner
vil trenge et slikt tilbud. Det vesentlige er at det er på et minimum og at man hele tiden sørger for å sikre
mer permanente løsninger. Dette søkes løst gjennom deltagelse i tildelingsutvalget for kommunens
boliger og tett samarbeid med sentrale private utleieaktører.
Utkastelse og tvangssalg varsles via Namsmannen. Namsmannen er pålagt å varsle NAV-kontoret. NAV
Horten mottok cirka 70 varsler i 2017. Hittil i 2018 (pr september) er tallet cirka 26 varsler. Det å jobbe
systematisk med å forhindre at personer står uten bolig og ha fast bolig er avgjørende for kunne fokusere
på arbeid og aktivitet.
Horten kommune ved NAV Horten er med i et prosjekt som omhandler helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier (HOLF). Dette prosjektet er en del av handlingsplanen til «Muligheter og mestring»
som er kommunens sin plan for å bekjempe barnefattigdom. Det er ansatt to familiekoordinatorer som
jobber med familier som er langtidsmottakere av sosialhjelp (mer enn 6 måneder). Målet for prosjektet
er å få overgang til arbeid slik at familiene blir økonomisk selvstendig og at man forhindrer
barnefattigdom. Det er cirka 45 familier og til sammen cirka 120 barn i målgruppen. Prosjektet skulle etter
planen avsluttes 31/12-2018, men blir videreført ut 2019. Stillingene er planlagt gjort om til faste stillinger
etter endt prosjektperioden for å sikre at tilbudet opprettholdes. I august 2018 startet «Stasjonen for
voksne». Dette er et politisk vedtatt tiltak hvor familiekoordinatorene samarbeider tett med Horten
voksenopplæring. Hensikten med tiltaket er å gi målgruppen til HOLF et individuelt tilpassede
jobbsøkereaktiviteter kombinert med tilpasset norskundervisning. Erfaringer fra HOLF tilsier at nesten
60% i målgruppen snakker lite eller ingen norsk i det hele tatt. Det ansettes også en midlertidig stilling
som familiekoordinator ut 2019 for å styrke dette arbeidet. Totalt vil det da være 3 årsverk som jobber
med målgruppen.
I tillegg til arbeid, er gode og stabile boforhold en sentral faktor. NAV Horten bistår brukere med
økonomiske utfordringer med kommunal garanti og depositum. Vi har således mulighet for å kvalitetssikre
leieforholdet og sikre at det er i tråd med de krav som gjelder samt forebygge at useriøse aktører får
fotfeste i markedet.
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Strategi for måloppnåelse
NAV Horten utsteder årlig et betydelig antall kommunale garantier for depositum for å hjelpe brukere
med å komme inn på boligmarkedet. I tillegg utbetaler vi cirka 25 mill. årlig i husleierelaterte kostnader.
Det å kvalitetssikre de leieforhold vi er i befatning med er derfor avgjørende. Alle leieforhold skal ha
godkjent husleiekontrakt og vi kontrollerer boligen mot kommunalt register for å sjekke at det er godkjent
til formålet. Videre veileder vi bruker med tanke på å dokumentere boligen ved innflytning slik at
eventuelle uenigheter ved utflytting og krav mot garanti forløper uten problemer. Boligkonsulenten bidra
i dette arbeidet ved å ha systematisk samarbeid og oppfølging med store utleieaktører for å sikre kvalitet
og ryddighet.
Boligkonsulenten har tett og systematisk samarbeid med namsmannen og tingretten. Alle begjæringer
om utkastelser og tvangssalg blir sendt med kopi til boligkonsulenten som sammen med gjeldsrådgivere
og andre fagpersoner ved kontoret bistår brukeren med mål om å forhindre at utkastelse og tvangssalg
finner sted. Videre bidrar boligkonsulenten til intern kompetanseheving og kvalitetssikring gjennom tett
samarbeid med veileder i enkeltsaker. Det at vi har egen stilling som boligkonsulent, gjør at vi har ressurser
til å jobbe systematisk med de boligsosiale utfordringene både på system- og individnivå.
For 3 år siden hadde NAV Horten store utfordringer med personer som ikke hadde sted å bo. Vi hadde 1015 personer hver måned som vi måtte finne midlertidig bolig til hver måned. Høsten 2016 etablerte vi et
tilbud i Lystlundveien 4. Dette tilbudet leveres i tett samarbeid med Enhet for rus og psykisk helse. Vi har
også opprettet stilling som Boligkonsulent etter å ha fått midler til dette fra Fylkesmannen i Vestfold.
Kombinert med systematisk arbeid i boligtildelingsutvalget og prioritert tildeling av ledige boliger til denne
gruppen har vi greid å snu denne utviklingen. I 2018 har vi i snitt 2 personer per måned som er i behov for
midlertidig bolig. Det å ha fortsatt fokus på denne tjenesten og sikre at det opprettholdes vurderes som
svært viktig for å unngå varige boligsosiale utfordringer for målgruppen.
NAV Horten skal levere gode digitale løsninger
Dagens resultat/nåsituasjon
NAV har utviklet en rekke digitale løsninger som gjør at brukerne kan ha dialog med NAV gjennom
nettløsninger og telefon. Flertallet av søknadene kan leveres digitalt. I februar 2018 var NAV prepilot med
digital sosialhjelpssøknad (Digisos) for et begrenset antall brukere. Løsningen hadde noen tekniske
utfordringer og behov for korrigeringer i forhold til funksjonalitet i oppstarten, men per september 2018
er løsningen stabil og fungerer tilfredsstillende. Vi kan derfor nå gå ut med informasjon til brukere og
samarbeidspartnere om den nye løsningen og oppfordre til at den tas i bruk. Per august er andel søknader
19% via Digisos. Målsettingen er at vi skal få 75% av alle søknader via denne kanalen. Det er, og vil fortsatt
være, mulig for de brukerne som ønsker det å søke manuelt. Digisos er under utvikling, og i løpet av 2019
er det planlagt å få innsyn og dialog inn i løsningen. Da kan sosialhjelpsmottakerne følge sin sak og ha
dialog med veileder via nett. Vi benytter "Svar Ut" på de kommunale tjenestene og tilsvarende for den
statlige delen. Dette innebærer at vi nå har heldigitalisert søknadsprosessen (herunder utgående post) for
alle volumytelser og –tjenester ved NAV Horten. Dette gjør at behovet for papir er betydelig redusert.
Strategi for måloppnåelse
NAV Horten sin foretrukne strategi er at all post som kan sendes elektronisk skal sendes digitalt.
Digitalisering på statlige og kommunale tjenester muliggjør dette, og det vil derfor kun unntaksvis
benyttes ordinær post i kommunikasjonen. Alle veiledere ved NAV Horten har et selvstendig ansvar for å
bidra til at egne brukere velger digitale løsninger i sin kontakt med NAV, og om nødvendig gir brukeren
opplæring i statlige og kommunale digitale løsninger.
Videre gjennomføres kurs i strømsparing og valg av grønne alternativ for alle nye bosatte flyktninger.
Dette gjøres av tidligere bosatte flyktninger.
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Sikre rett tjeneste og ytelse til rett tid
Dagens resultat/nåsituasjon
Siden 2015 har NAV arbeidet målrettet med langtidsmottakere av sosialhjelp (Prosjekt
rettighetsavklaring). Prosjektet ble en del av den ordinære driften ved kontoret fra 2017. Siden oppstart
er det avklart 70 brukere over på varige ordninger som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Arbeidet
er tidkrevende og det samarbeides tett med bruker og helsepersonell som psykiater og nevropsykolog for
å skaffe tilveie tilstrekkelig med dokumentasjon i sakene. Det å ha fokus på dette i planperioden vurderes
som viktig for å unngå en ny økning i denne gruppen.
Antall sosialhjelpsmottakere har ligget høyt i forhold til sammenlignbare kommuner over flere år. Det å
få ned antallet til et gjennomsnitt ved å øke overgangen til arbeid er en viktig enkeltfaktor for
kommunalområdet. Dessverre har det vært en utvikling gjennom 2018 hvor det har vært en
gjennomsnittlig økning i både når det gjelder stønadsvarighet og antall personer som mottar sosialhjelp.
Vi ser at man går lengre på sosialhjelp i 2018. Prognosen tilsier at det er i snitt 53 flere personer per måned
i 2018 enn i 2017. Dette gir økt press på veilederressursene og på den økonomiske situasjonen. Det er
ingen raske løsninger på dette, men å styrke tiltak som Stasjonen, Fly-i-jobb, HOLF og Stasjonen for voksne
har god og målbar effekt. Tiltakene blir gjennom disse tiltakene spisset og målrettet og det oppnås
resultater.
Når det gjelder gruppen under 30 år ser vi at tendensen går den andre veien. Det er færre brukere i denne
aldersgruppen enn i 2017. Dette tilsier at prioriteringen av denne målgruppen gir effekt, og tiltakene som
er iverksatt videreutvikles og styrkes i planperioden. På landsbasis øker denne gruppen
Andel uføretrygdede og antall mottakere av arbeidsavklaringspenger omhandler den statlige delen av
NAV. Samtidig er det en sammenheng mellom disse ytelsene og behovet for kommunale tjenester i NAV
og andre kommunalområder. Dette fordrer at det jobbes med begge områdene samtidig for å ivareta rett
stønad til rett tid. Helhetlig oppfølging er et virkemiddel for å se tjenestene til NAV Horten samlet under
ett.
Saksbehandlingstid på økonomisk sosialhjelp er en viktig indikator som sier noe om at tjenesten leveres
raskt når behovet oppstår. Forvaltningsloven sier inntil en måned, men det vurderes at 14 dager er
nødvendig for å sikre rask og tidlig bistand når behovet oppstår.
Strategi for måloppnåelse
Antall sosialhjelpsmottakere har over flere år vært stabilt på mellom 850 og 900 personer per år. Fra 2.
halvår 2017 og videre inn i 2018 har vi hatt en betydelig økning (gjennomsnittlig 53 flere mottakere enn
2017 per måned – estimert til over 630 på årsbasis). Andelen (korrigert for utgiftsnivå) i forhold til
innbyggere ligger på 4,7% (2017). Snittet for kommunene i Vestfold er 4,6% (2017). Økonomisk sosialhjelp
er en midlertidig og kortvarig ytelse, så det er avgjørende at antall og varighet er på et rimelig nivå. Det er
igangsatt flere tiltak for å gi rask og målrettet oppfølging til denne gruppen. Tiltak som Rettighetsavklaring,
Stasjonen, Fly-i-jobb, HOLF mv. er eksempler på tiltak som kommer inn tidlig og som jobber tett med
målgruppen. Erfaringsmessig ser vi at alle tiltak har effekt, men at det tar tid å få volumeffekt på antall
sosialhjelpsmottakere. Dette blir spesielt krevende når vi i tillegg får en økning i antall mottakere som vi
har fått de siste 18 månedene. Det er derfor viktig å ha et lengre tidsperspektiv på målet om færre
sosialhjelpsmottakere.
Proba samfunnsanalyse gjennomførte i 2018 en analyse av sosialhjelpsutgiftene i de 6 største Vestfoldkommunene (rapporten kommer som referatsak i utvalg og kommunestyre). Rapporten peker på at
Horten har den den høyeste andelen sosialhjelpsmottakere. Veksten er moderat, og øket betydelig i 2018.
Utgiftsnivået er høyt, men sammenfaller med beregnet behov. Proba peker på følgende forhold som
årsaker til nivået: høy andel uføre og innvandrere samt markedsleie på utleieboliger. Det er en nedgang i
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mottakere mellom 18-24 år og det tilskrives tiltaket Stasjonen (aktivitetsplikt for de under 30 år).
Rapporten viser også kompleksiteten rundt hva som påvirker økonomisk sosialhjelp. Dette gjør også at
arbeidet med å redusere antall mottakere er krevende og krever ulike løsninger og tiltak på ulike nivå.
NAV Horten hadde i 2014 cirka 1 250 mottakere av arbeidsavklaringspenger. Vi har jobber systematisk og
målrettet på dette området de siste 2 årene, og har nå et antall som ligger under landsgjennomsnittet
(637 mottakere per september 2018). Arbeidet fortsetter og forsterkes av innstramminger i regelverket
fra 1/1-2018. Andelen uføre i Horten ligger blant de høyeste i Vestfold, 13% (juni 2018). Snittet i Vestfold
er 12,2% (juni 2018). Vi har derfor igangsatt et arbeid for å redusere overgangen til uføretrygd, og har
klare mål om å redusere dette i planperioden. Det er krevende å redusere andel uføretrygdede, og det
krever tett samarbeid og dialog med helsevesenet.
Saksbehandlingstiden for økonomisk sosialhjelp er en kritisk faktor. Det er viktig for brukeren å få rask
bistand samtidig som vi sikrer bedre kvalitet i vedtak og oppfølging. Vi har derfor hatt en selvpålagt
saksbehandlingstid på 14 dager, noe vi også har klart å holde de siste 2,5 årene. Økningen i antall
mottakere gir flere søknader og utfordrer saksbehandlingstiden. Vi fatter cirka 5.200 vedtak per år (434
vedtak per måned). Målet om 14 dagers saksbehandlingstid videreføres i planperioden. Vi ligger på 14,6
dager per august 2018.

10.4. Utfordringer og strategi
Forebyggende arbeid.
NAV Horten sitt hovedoppdrag er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet. I tillegg til dette er
inntektssikring, hjelp til bolig, økonomisk råd og veiledning, gjeldsrådgivning, generell råd og veiledning
mv. sentrale oppgaver. NAV Horten jobber med personer over 18 år, men har en rekke grenseflater mot
øvrige kommunale og fylkeskommunale enheter. Helsevesenet, spesielt fastleger og DPS, er sentrale
samarbeidsaktører for NAV for å kunne bistå brukerene. Det forebyggende arbeidet for et NAV-kontor vil
ha som fokus å komme tidlig inn i overganger fra andre tjenester og til NAV.
Det er etablert flere samarbeidsarenaer og –nettverk for å sikre tidlig samarbeid og koordinerte tjenester
overfor brukeren. Følgende arenaer er de mest sentraler:









Enhet for rus og psykisk helse (EROPH) – NAV Horten har mange brukere som også mottar
tjenester fra EROPH. Det er derfor etablert et systematisk og tett samarbeid der det sørges for å
løse felles utfordringer raskt og smidig for den enkelte bruker samtidig som det gis opplæring og
kompetanseheving på hverandres fag- og ansvarsområder.
Barneverntjenesten – Ny samarbeidsrutine er besluttet i henhold til sentrale føringer. Disse følges
opp rutinemessig og det er etablert møtearenaer for å vedlikeholde og utvikle samarbeidet.
Barnevernet deltar i ungdomsutvalget en gang per måned. Videre er det samarbeidsmøter og
informasjon på tvers av enhetene i interne møter for å sikre gode og sømløse overganger.
Horten voksenopplæring - NAV Horten jobber tett med voksenopplæringen for å sikre
kvalifisering til jobb og utdanning i introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen har ansvar for
norsk- og samfunnsfagundervisning til nye bosatte flyktninger.
Ungdomsutvalg - Ungdomsutvalget ble etablert i 2015 og har med flere av samarbeidsaktørene
NAV jobber tett med. Barneverntjenesten, oppfølgingstjenesten, helsesøster, Horten vgs.,
ungdomskontakten og NAV sitter fast i utvalget. Andre blir invitert etter behov, eksempelvis DPS,
Familiehuset, PPT (fylkeskommunen), miljøtjenesten, fastlege, politi mv. Dette for å kartlegge
nettverk og hjelpeapparat rundt den enkelte og finne gode forslag til løsninger i felleskap. Drøfting
i utvalget forutsetter samtykke fra bruker.
Oppfølgingstjenesten (fylkeskommunen) – Oppfølgingstjenesten (OT) fanger opp de
ungdommene som faller ut av videregående skole, og er derfor en av NAV sine viktigste
samarbeidspartnere. De er også viktige samarbeidsaktører når det gjelder veiledning og
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tilbakeføring til videregående skole. Det er en egen samarbeidsavtale med OT på fylkesnivå og
det arbeides med å få til et enda tettere samarbeid mellom OT og Stasjonen.
Familiehuset – NAV deltar fra alle avdelinger på kollegaveiledning ved Familiehuset. Det er faste
representanter fra avdelingene, og deltagelse fra andre ved behov. NAV leder sitter i
ledergruppen til Familiehuset.
Boligkonsulent – samarbeider tett med Enhet for rus og psykisk helse, Boligkontoret,
namsmannen mv. for å forhindre boligsosiale utfordringer.
Markedssjef i NAV Horten har månedlige møter med Næringssjefen i Horten Kommune. Temaene
er etablering av nye bedrifter, status på eksisterende bedrifter samt struktur på ledigheten. Dette
for å kunne bidra til et helhetlig bilde av muligheter og utfordringer i arbeidsmarkedet lokalt.
Dette samarbeidet er som nevnt under utvikling og det sees på hvordan dette kan styrkes.

Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden
Planer som skal politisk behandles, men som ikke følger prosessreglene i plan- og bygningsloven,
benevnes som temaplaner og defineres som faglig avgrensede planer, underordnet kommuneplan og
kommunedelplaner. Opplistingen gir en oversikt over hvilke planer som skal til politisk behandling i
kommende periode. I tillegg til planene som inngår i oversikten, behandles alle forslag til
detaljreguleringsplaner politisk i henhold til plan- og bygningsloven. Det henvises til kommunens rutiner
for plan, rapportering og årshjul der prosesser for utarbeiding av virksomhetsplaner er beskrevet.
Følgende planer skal rulleres i økonomiplanperioden for kommunalområdet:
Type plan
Strategiplan for NAV Horten

Type plan
Strategi

Utarbeidet

Rulleres

Kommunalområdet vurderer løpende behov for øvrige planer. Kommunalområdet er i hovedsak styrt av
lov og forskrift og statlige føringer på prioriterte grupper, noe som reduserer behovet for overordnet
planverk.
Kort oversikt over forbedringsprosesser organisert som LEAN, eller annet forbedringsarbeid:









Digisos. Digitalisering av søknadsprosessen ved økonomisk sosialhjelp.
Svar Ut. Utsendelse av brev og vedtak digitalt via fellesløsning for kommunene.
Mobiltelefoner og mobilitetsløsninger. Alle ansatte har mobiltelefon, og skal innen 2020 ha
mobile PC’er med tilgang på alle systemer.
Kanalstrategien. Veilede brukere som kan bruke internett og telefon over i de kanalene. Frigjør
mer tid til brukere som trenger tettere oppfølging.
Omorganisering. Helhetlig oppfølging i alle oppfølgingsavdelinger. Gir alle brukere en veileder
som koordinerer og følger opp alle tjenester og ytelser. Gir mer effektiv drift internt samt bedre
brukeropplevelse.
Brukermedvirkning. Det er et eget brukerutvalg som har initiert pilot på brukermedvirkning som
gir tilbakemeldinger og dialog med aktive brukere av NAV. Gir viktig og nødvendig tilbakemelding
som igjen gjør at tjenestene kan forbedres. Det gjennomføres minimum 6 møter per år.
Lederutvikling. Ledergruppen jobber systematisk med bistand fra eksternt firma for å bli en mer
effektiv og helhetlig ledergruppe. Dette arbeidet måles i organisasjonen og viser at vi blir bedre på
dette området. Er et kontinuerlig arbeid.
Forbedret service. Den service som ytes overfor brukere og samarbeidspartnere er helt
avgjørende for å lykkes med å gi gode tjenester og et godt samarbeid for å få flere i arbeid. Det
arbeides derfor med å gjøre NAV mer tilgjengelig gjennom mobilitetsløsninger og ved å
tydeliggjøre servicenivået internt og eksternt. Her er det et forbedringspotensial.
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10.5. KOSTRA-analyse - Sosiale tjenester
Horten 2016 Horten 2017 Vestfold Kostragruppe 13
Prioritet
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år(B)

6 244

6 841

6 303

5 872

Tallene for 2017 viser at Horten fortsatt har høyest netto driftsutgift til sosialtjenesten per innbygger,
sammenlignet med Vestfold og KOSTA gruppe 13.Det er iverksatt tiltak som følges opp og rapporteres
regelmessig. NAV Horten har høyere utbetaling på sosialområdet enn tilsvarende kommuner sør i fylket.
Samtidig er lønnskostnad pr innbygger lavere enn i sammenliknbare kommune i Vestfold.

10.6. Sammendrag budsjett
Rammen til kommunalområdet for 2019 er styrket med 8 mill utover 2% økning på utgifter og 1% økning
på inntekter. I tillegg kommer kommunalområde sin andel av effektiviseringstiltak på -1,119 mill.
Kommunalområdet har tre hovedområder hvor de økonomiske utfordringene er størst:
1. Økonomisk sosialhjelp
2. Introduksjonslønn
3. Integreringstilskudd.
Økonomisk sosialhjelp hadde frem til 2. halvår 2017 en svak reduksjon i antall mottakere. Fra 2. halvår
2017 og i hele 2018 har det vært en betydelig økning i antall mottakere av sosialhjelp. Tilsvarende økning
gjelder også nasjonalt og i Vestfold. Det er ingen enkel forklaring på dette, men faktorer som
arbeidsledighet, andel flyktninger og folkehelseutfordringer påvirker i negativ retning. I gjennomsnitt har
det vært rundt 53 flere mottakere per måned i 2018 enn i 2017 (prognose for året er over 630 flere
mottakere). Dette gir betydelige utfordringer på utgiftssiden, og det varsles et merforbruk for 2018 på
omtrent 11 mill. Det er ikke noe som tilsier at denne økningen vil stagnere eller reduseres i 2019. Dette
gjør at utfordringsbildet blir krevende opp imot budsjettrammen. Tiltak som Fly-i-jobb, Stasjonen, HOLF
mv. har effekt, men denne effekten minskes betydelig når økningen er så stor.
Horten kommune har hatt en rekordhøy bosetting de siste 3 årene, og har nå cirka 140 deltakere i
introduksjonsprogrammet. Bosettingen er betydelig redusert for 2018. Det er heller ikke signaler som
tilsier at bosettingen i 2019 vil øke. Dette gir en utfordring med å justere ressurser og utgifter.
Introduksjonsprogrammet varer i 2 år med mulighet for forlengelse i 1 år. Dette innebærer at omtrent
samtlige som er bosatt de siste 2-3 årene fortsatt er i programmet. Utgiftene er derfor fortsatt høye, mens
reduksjon i bosetting gir en nedgang i integreringstilskudd. Konkret er integreringstilskuddet redusert
med nesten 8 mill for 2019. Dette alene gjør at styrkingen på kommunalområdet ikke gir den ønskede
effekten.
Rammen for 2019 vurderes som svært krevende sett opp mot kostnadsbildet for 2018. Tiltakene som er
planlagt har høy grad av risiko, og vil innebære en bemanningsreduksjon. Bemanningsreduksjonen gir
også en utfordring da det blir flere brukere per veileder å følge opp. Bemanningsreduksjonen søkes løst
gjennom intern omplassering. Det er derfor en betydelig risiko knyttet til budsjettet for 2019.
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10.6.1. Driftsbudsjett med endringer
2019
90 892

Beløp i 1000

Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Budsjettendringer inneværende år
Konsekvensjusteringer

Konsekvensjustert ramme
Sum Innsparingskrav ved uendret tjenesteproduksjon
Nye tiltak
Styrket ramme etter avtale med administrasjonssjef
Sum Nye tiltak
Endringer i tjenesteproduksjonen
Integreringstilskudd
Redusert integreringstilskudd
Økt antall av sosialhjelpsmottakere
Stasjonen for voksne
Diverse andre forhold
Helårseffekt lønnsoppgjøret 2018
Sum Endringer i tjenesteproduksjonen
Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon
Redusert økonomisk sosialhjelp
Redusert introduksjonslønn
"Fly-i-jobb"
Overføre overordnede fagstillinger til oppfølging ved vakanser
Stasjonen
Øvrige mindre tiltak i NAV
Omdisponering av årsverk i Integreringsavdelingen
Sum Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon
Nye tiltak og realendringer

Ramme 2019-2022

10.6.1.1.

Økonomiplan
2020
2021
90 892
90 892

2022
90 892

841
322
1 163

841
322
1 163

841
322
1 163

841
322
1 163

92 055

92 055

92 055

92 055

0

-484

-1 093

-1 122

8 002
8 002

8 002
8 002

8 002
8 002

8 002
8 002

8 000
-7 600
4 000
2 000
1 000
326
7 726

8 000
-7 600
4 000
2 000
1 000
326
7 726

8 000
-7 600
4 000
2 000
1 000
326
7 726

8 000
-7 600
4 000
2 000
1 000
326
7 726

-4 500
-4 119
-3 000
-1 500
-1 500
-1 100
-400
-16 119
-391

-4 500
-4 119
-3 000
-3 000
-1 500
-1 100
-800
-18 019
-2 775

-4 500
-4 119
-3 000
-3 000
-1 500
-1 100
-800
-18 019
-3 384

-4 500
-4 119
-3 000
-3 000
-1 500
-1 100
-800
-18 019
-3 413

91 664

89 280

88 671

88 642

Endringer i tjenesteproduksjonen

Integreringstilskudd
Integreringstilskuddet blir betydelig redusert på grunn av lavere bosetting.
Redusert integreringstilskudd
Basert på kjente opplysninger vil Horten kommune motta vesentlig mindre i integreringstilskudd for 2019
i forhold til 2018. Administrasjonssjefen foreslår på dette grunnlag å redusere rammen tilsvarende.
Økt antall av sosialhjelpsmottakere
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp har økt betydelig i 2018.
Stasjonen for voksne
Det er et politisk vedtak gjennom "mulighet og mestring".
Diverse andre forhold
Diverse andre mindre forhold som totalt gir økt rammebehov for kommunalområdet.
Helårseffekt lønnsoppgjøret 2018
Styrket helårseffekt i 2019 av lønnsoppgjøret 2018. Beløpet er styrket pr enhet i Administrasjonssjefens
forslag til økonomi- og handlingsplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019.
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Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon

Redusert økonomisk sosialhjelp
Forslaget har høy grad av risiko. Tiltaket forutsetter at antall sosialhjelpsmottakere stagnerer og reduseres
i forhold til 2018-nivå. Er også avhengig av ytre forhold som vanskelig lar seg påvirke.
Redusert introduksjonslønn
Introduksjonslønn reduseres som følge av lavere nivå på antall deltakere i introduksjonsprogrammet
"Fly-i-jobb"
Innsatsen styrkes for "Fly-i-jobb" ved å bruke mer ressurser på dette. Forslaget har høy grad av risiko, og
vil være avhengig av både målgruppen og mulighetene på arbeidsmarkedet.
Overføre overordnede fagstillinger til oppfølging ved vakanser
Overføring av overordnede fagstillinger til oppfølging ved vakanser og fravær, kan gi økt sårbarhet. Det
kan være en risiko for at tilbudet til brukerne kan bli forverret. Fordelen er at det styrker
oppfølgingsressursene. Forventer halvårseffekt i 2019.
Stasjonen
Innsatsen styrkes for Stasjonen ved å bruke mer ressurser på dette. Forslaget har høy grad av risiko, og vil
være avhengig av både målgruppen og mulighetene på arbeidsmarkedet.
Øvrige mindre tiltak i NAV
Mindre tiltak i organisasjonen som blant annet innebærer redusert bruk av sykevikar, økte inntekter
gjennom tilskudd, redusert bruk av tolk med videre.
Omdisponering av årsverk i Integreringsavdelingen
Reduserer et årsverk i Integreringsavdelingen grunnet forventet reduksjon i bosetting i 2019. Forventet
halvårseffekt i 2019.
10.6.2. Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
NAV Horten
Digisos IT-system NAV
Sum NAV Horten

Sum investeringsprosjekter

Økonomiplan
Sum
Ferdig Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 2019år
22
2019

200
200

0
0

0
0

0
0

200
200

200

0

0

0

200

Digisos IT-system NAV
Prosjektet NAV- Digisos (digital sosialhjelpssøknad) startet i 2017. Det er innkjøp av nytt system som
ivaretar elektronisk sosialhjelpssøknad.

Side 152 av 185

Horten kommune

Økonomiplan for 2019-2022

11. Horten havnevesen
11.1. Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden
Horten havnevesen er i en utviklingsprosess hvor deler av havnearealet åpnes og klargjøres for
byutvikling. Det arealet som forblir til havnevirksomhet foran byen er redusert og vil måtte effektiviseres
for framtiden. Horten havnevesen har kjøpt nytt lagringsareal på Skoppum, og som vil bli opparbeidet i
årene framover. Gjestehavnsparken vil bli opparbeidet og gjennomført i løpet av perioden. Det vil bli
utviklet nye administrasjonsbygg for både Viking Spedisjon og Bastø Fosen. Utviklingen skjer ved å
gjenbruke og rehabilitere gamle bygg. Horten havnevesen bidrar således til en viktig næringsutvikling og
byutvikling innenfor sine områder.

11.2. Beskrivelse av dagens virksomhet
Horten havnevesen er organisert som et kommunalområde i Horten kommune. Horten havnevesen skal
ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Horten kommune er tillagt etter lov av
17.4.2009 nr 19: «Lov om havner og farvann» og andre bestemmelser gitt i medhold av denne lov. Horten
havnevesen har herunder ansvar for drift av kommunens kaianlegg og havneinnretninger. Havnevesenet
skal forvalte Horten kommunes havnekapital i samsvar med lov og vedtatte retningslinjer og målsettinger.
Horten havnevesen har i dag en anleggsmasse bestående av ca. 300 dekar uteareal, ca. 900m kaifront og
ca. 7500 kvm bygningsmasse. Havnevesenet har all infrastruktur tilknyttet riksveisambandet Horten –
Moss, en 20 tonns portalkran og en 25 tonns mobil havnekran, samt havn og gjestehavn i Horten og
Åsgårdstrand for fritidsbåter.
Kommunalområdet har følgende organisasjonskart:

Totalt er det 11 årsverk i kommunalområdet.Drift
Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av godshavnen, ferjeterminaler for riksveisambandet HortenMoss, Langgrunn industriområde, småbåthavn og gjestehavner i Åsgårdstrand og Horten. Enheten består
av 6 årsverk.
Plan og eiendom
Ansvarsområdet omfatter alle eiendommer med bebyggelse i Åsgårdstrand, på Langgrunn og i Horten
havn, og dekker oppgaver som regulering og utvikling av eiendommer, fradeling, utleie, salg og kjøp av
eiendom. Oppgaven er også å medvirke til at havnevesenets planer er koordinert med kommunens
overordnede planer, eksempelvis økonomiplan, kommuneplaner, sentrumsplaner, byutviklingsplaner,
scenarioarbeid etc.
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Økonomi/ regnskap
Føring av regnskap, fakturering, budsjettering, rapportering, føring av statistikk, protokollfører i
havnestyret etc. for Horten havnevesen.
Sekretær
Omfatter sortering av inn- og utpost, arkivering, administrere småbåthavn i Åsgårdstrand, vinteropplag i
gjestehavna/ Horten havn og havneverter, og generelle sekretæroppgaver for kontoret.

11.3. Mål for kommunalområdet
Overordnet mål
Attraktivitet

God oppvekst

Natur og miljø

Trygghet for innbyggere

Mål
Indikator/målemetode
Horten havn skal ha
HMS avvik pr år
fokus på ansattes trivsel
og sikkerhet
Sykefravær
Horten havn skal
Omsetning utleie
optimalisere bortfeste
og utleie av arealer/
lokaler
Utleiegrad
Horten havn skal øke
Antall gjestedøgn fra bobiler
bruken av
gjestehavnene gjennom
å satse på økt
attraksjonskraft og gode
opplevelser
Antall gjestedøgn i
gjestehavner
Gjeste- og
innbyggertilfredshet
Horten Havnevesen skal Godsomslag i tonn
utvikle en effektiv
trafikkhavn for løst
stykkgods
Horten Havnevesen skal Antall og lengde på avbrudd
utvikle fergehavna til en
sikker og effektiv
fergehavn med kort
ventetid
Trafikkutvikling av antall
kjøretøy
Gjestehavnene i
Aktivitets- og lekeplasser
Åsgårdstrand og Horten
skal bidra til ønsket
byutvikling og
folkehelse
Grøntarealer

Forventet 2018
< 20

Mål 2022
< 20

< 4%
> 6 mill

< 4%
> 6 mill

100,0 %
2

100,0 %
2

5

5

Meget godt
fornøyd
81 400

Meget godt
fornøyd
100 000

0

0

> 1 850 000

> 1 850 000

2

2

Ferdig i Ferdig utviklet ihht
Åsgårdstrand,
utomhusplaner
under utarb i
Horten
Mye er byttet i
Innen 2020
fergehavn og
trafikkhavn
Ja
Ja

Horten havnevesen skal Alle utelys skal byttes til LED
være en miljøfyrtårns
bedrift
Godkjent
miljøfyrtårnsbedrift
Det skal utvikles tiltak Redningsutstyr i
Innstallert bøyer, Innstallert bøyer,
som sikrer gående og
gjestehavnene
brannslukningsapp brannslukningsapp
syklende i
og leidere
og leidere
gjestehavnene og
fergeleiene
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Mål

Indikator/målemetode
Utvidelse av fergelem med
eget gangfelt
Horten havnevesen skal Direkte arbeidsplasser i
bidra til
fergehavna
næringsutvikling og
stabile arbeidsplasser
Direkte arbeidsplasser i
trafikkhavna

Forventet 2018
Mål 2022
Ny fergelem på
Ny fergelem på
begge fergeleiene begge fergeleiene
> 70
> 70

70

> 90

Virkemiddel for å nå mål
Attraktivitet
Horten havn skal øke bruken av gjestehavnene gjennom å satse på økt attraksjonskraft og gode
opplevelser
Antall gjestedøgn i gjestehavner
Dagens resultat/ nåsituasjon på oppgitte delmål
Hortens gjestehavner har hatt en jevn utvikling av antall gjestedøgn i sine havner hvert år. Antall
gjestedøgn er vanskelig å øke særlig ytterligere fordi kapasiteten er nesten fullt utnyttet. Antall
gjesteplasser er økt noe ifm nye gjestebrygger i Horten.
Antall gjestedøgn fra bobiler har hatt en jevn utvikling hvert år i Horten. Tilbakemelding fra bobilturister
er at plasseringen er optimal og akkurat der hvor de ønsker å være. Serveringsbedrifter i nærhet
rapporterer om en betydelig trafikk fra bobilgjester. Slik sett gir bobilgjester en god ringvirkning til lokalt
næringsliv.
Pr i dag er det delvis ukjent hvilken tilfredshet turister og innbyggere har. Derimot er det gjennomført en
enkel undersøkelse blant bobilturister som viser stor tilfredshet over gjestehavna og som også
understreket en betydelig ringvirkning for lokale serveringsbedrifter og handelsstand. Generelt er det
kommet mange gode tilbakemeldinger på forskjønning og framdrift i gjestehavnsområdet i Horten.
Horten gjestehavn fikk i 2017 utmerkelsen «årets havnevert».
Strategi for måloppnåelse
For å nå målsetting om økt attraksjonskraft i gjestehavnene må vi:




Satse på forskjønningstiltak ihht vedtatt utomhusplan
Satse på universelle løsninger slik at gjestehavnene kan brukes av alle
Bruk av miljømessige løsninger og materialer i gjestehavnene

Horten havnevesen skal utvikle fergehavna til en sikker og effektiv fergehavn med kort ventetid
Antall og lengde på avbrudd
Dagens resultat/ nåsituasjon på oppgitte delmål
I 2017 hadde havna ingen u planlagte avbrudd. Så langt i 2018 har det ikke vært noen avbrudd, blant
annet som følge av en omfattende analyse i 2014/15 som endret driftsrutiner på kjørelemmen.
Det har vært en svak oppgang (0,5%) av antall kjøretøyer så langt i 2018.
Strategi for måloppnåelse
For å sikre fergehavna mot ikke planlagte avbrudd og for å kunne oppnå en økning av trafikk over
riksveisambandet må vi:


Utvikle og gjennomføre gode planer for syklisk vedlikehold av fergeleier
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Oppgradere eksisterende fergeleier og over tid utvikle et 3. fergeleie

Trafikkutvikling av antall kjøretøy
Dagens resultat
For 2018 endte antall kjøretøy på 1.814.000 kjøretøyer. Det har generelt vært en utflating av kjøretøyer
fra 2012 til 2016. I 2017 har det vært en svak økning på 3,5% i antall kjøretøyer. Så langt i 2018, til og med
august, er det en liten økning på 0,5%.
Strategi for måloppnåelse
For å sikre fergehavna mot u planlagte avbrudd og for å kunne oppnå en økning av trafikk over
riskveisambandet må vi:



Utvikle og gjennomføre gode planer for syklisk vedlikehold av fergeleier
Oppgradere eksisterende fergeleier og utvikle et 3. fergeleie

Horten havnevesen skal utvikle en effektiv trafikkhavn for løst stykkgods
Godsomslag i tonn
Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål
For 2017 oppnådde havna et godsomslag på ca. 96.000 tonn. Pr utgang av august 2018 er godsomslaget
passert 88.000 tonn og det ser ut som 2018 vil kunne ende på mer enn 100.000 tonn.
Strategi for måloppnåelse
Det er særlig to faktorer som påvirker godsomslaget i havna; 1) etterspørselen i markedet etter stål, 2)
Forutsigbarhet og langsiktighet for aktørene i havna. For å oppnå ønsket målsetting for godsomslag i
trafikkhavna vil det være viktig å:




Endelig avklare framtidig arealbruk i trafikkhavna
Inngå avtaler med nye aktører for bruk av trafikkhavna
Utvikle/ ta inn flere produktområder enn i hovedsak stålprodukter i trafikkhavna

Horten havnevesen skal ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet
Sykefravær og avvik
Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål
Horten havnevesen har fram til og med august 2018 hatt et sykefravær på 1,42%. Langtidsfravær har vært
på 0%.
Antall innmeldte avvik pr september 2018 ligger på ca. 20.
Strategi for måloppnåelse
For å ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet vil vi:





Utvikle et arbeidsmiljø hvor det er lov til å gjøre feil, men lære av feilene
Utvikle et arbeidsmiljø med gode sosiale aktiviteter og med respekt for hverandre
Utvikle et arbeidsmiljø hvor de ansatte har klare og definerte arbeids- og ansvarsområder
Utvikle et arbeidsmiljø hvor de ansatte har nødvendig opplæring og som legger til rette for videre
utvikling
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Horten havnevesen skal optimalisere bortfeste og utleie av arealer/ lokaler
Utleiegrad og omsetning
Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål
Horten havnevesen har pr i dag en god utleiegrad på ca. 95%. Det er mulig å utvikle mer utendørs
utleieareal på Langgrunn og Skoppum.
Utleieinntekter har økt gradvis de siste årene som konsekvens av økt utleiegrad, utvikling av nye
utleieareal og justering av priser. Særlig areal på Langgrunn har hatt en positiv tendens. Pr i dag har vi en
omsetning på ca. 5,6 mill på bortfeste og utleie av areal/ lokaler.
Strategi for måloppnåelse
Horten havnevesen vil:





gjennomføre brede og gode prosesser for å utrede muligheter og alternativ bruk av havnas arealer
opparbeide og utvikle nye utleieareal
optimalisere og markedsorientere priser for feste- og utleiepriser
vedlikeholde og utvikle eiendomsmassen

God oppvekst
Gjestehavnene i Åsgårdstrand og Horten skal bidra til ønsket byutvikling og folkehelse
Grøntarealer og aktivitets- og lekeplasser
Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål
Grøntarealer er ferdig utviklet i Åsgårdstrand og delvis igangsatt i Horten. I Åsgårdstrand er det utviklet
et kafebygg som en del av parkområdet. I Horten er det vedtatt en ny utomhusplan. Nytt bryggeamfi ble
endelig ferdigstilt juli 2018.
Pr i dag er det et lite lekeareal i Åsgårdstrand. I Horten er det utviklet ny midlertidig lekeplass. I «Fogdens
hage» er det utviklet en ny liten lekeplass. Det er viktig at lekeplassene utvikles fra midlertidige til endelige
formål.
Strategi for måloppnåelse
 Satse på forskjønning og utvikle gjestehavnene ihht vedtatte utomhusplaner
 Utvikle gjestehavnene universelt – for alle
Horten havnevesen skal være en miljøfyrtårns bedrift
Godkjent miljøfyrtårnsbedrift
Dagens resultat/nåsituasjon på oppgitte delmål
Pr i dag er Horten havnevesen en godkjent og sertifisert miljøfyrtårnbedrift.
Det er konstatert forurensning i og rundt tidligere brannfelt på Langgrunn. Det blir gjennomført prøver
for å avgrense forurenset område. Området er ryddet opp i 2016/ 2017.
Strategi for måloppnåelse
 Planlegge og gjennomføre kontinuerlig forbedring i arbeidet med Horten havnevesen som en
miljøfyrtårnsbedrift
 Gjennomføre miljøundersøkelser på areal som er under endring/ utvikling
 Etablere landstrøm på dypvannskai for nattligge Bastø Fosen ferger
 Fokus på energiforbruk og energikilde
Horten havnevesen skal bidra til næringsutvikling og stabile arbeidsplasser
Direkte arbeidsplasser i trafikkhavna og fergehavna
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Pr i dag er det ca. 75 direkte arbeidsplasser i trafikkhavna. Disse er i hovedsak relatert til firma Smith Stål,
Viking Spedisjon og Horten havnevesen. Norsk Stål har gjennom 2016 og 2017 avviklet sin virksomhet.
Smith stål har utviklet ny virksomhet i trafikkhavna, herunder bruk av lagringsareal og dypvannskai. Nye
aktører forutsetter og etterspør en avklaring av «2026 vedtaket».
Pr i dag er det ca. 70 direkte arbeidsplasser i fergehavna. Disse er i all hovedsak ansatte i Bastø Fosen.
Strategi for måloppnåelse
 Avklare langsiktig plassering og arealbruk i trafikkhavn
 Utvikle ny kontorlokalitet for administrasjonen i Viking Spedisjon
Utvikle ny kontorlokalitet for administrasjonen i Bastø Fosen
Det skal utvikles tiltak som sikrer gående og syklende i gjestehavnene og fergeleiene
Utvidelse av fergelem med eget gangfelt
Det er igangsatt prosjektering og planlegging av ny gangbro på det nordre fergeleie. Fergelemmene vil bli
utvidet fra 9 til 12 meter bredde.
Strategi for måloppnåelse
Gjennomføre tiltak ihht budsjetter og plan

11.4. Utfordringer og strategi
Nye fergelemmer på fergeleiene
Nye fergelem er installert på søndre fergeleie og under prosjektering på nordre fergeleie. I hovedsak vil
fergelemmene bli 3 meter bredere (fra 9 til 12 meter). Formålet er å sikre de gående over fergelemmen.
Dette er et viktig tiltak i lys av at Statens vegvesen og Bastø Fosen har lagt om rutinene for gående fra
bruk av gangbroer til å gå over fergelemmen.
Fokus på miljø
Horten havnevesen er en miljøfyrtårnsbedrift. Vårt mål er å hele tiden å drive kontinuerlig miljø
forbedringsarbeid.
For 2017 ble det gjennomført et prosjekt med å få ryddet brannfeltet på Langgrunn for forurensede
masser.
Havna ønsker å utvikle en miljø tiltaksplan i løpet av 2019/ 2020. Formålet er å utvikle en
handlingsorientert og tiltaksbasert plan. Eksempler kan være bruk av materialer i havneområdene,
avfallhåndtering, landstrømtilkobling, septikktømmeanlegg i gjestehavnene, drivstoff/ energikilde for
driftskjøretøy, utskifting av lyskilder, strømreduserende tiltak osv.
Mulighetsanalyse og igangsetting av områdereguleringsplan Gjestehavna – Linden
Horten havnevesen har i samarbeid med Horten kommune samarbeidet med å gjennomføre en
mulighetsanalyse for område fra Gjestehavna til Linden. Dette arbeidet fortsetter videre med utvikling av
en områdereguleringsplan i tråd med sentrumsplanen. Formålet er å utvikle en bedre og tryggere
trafikkavvikling ifm riksveisambandet Horten – Moss, og utvikle byen mot sjøen i form av nye
byutviklingsarealer.
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Strategiplan for havna
Det er utredet 4 ulike scenario for plassering og arealbruk av Trafikkhavna. Utredningen skal inngå i en ny
strategiplan for havna. Det er et mål at det i løpet av 2018 kan tas en beslutning om langsiktig bruk og
plassering av trafikkhavna, herunder arealer som kan frigis til byutviklingsformål.
Økt vedlikehold
Horten havnevesen har gjennom budsjettåret 2016, 2017 og 2018 hatt en økning i vedlikeholdsbudsjettet.
Dette forutsettes videreført i 2019 som en viktig strategi for å ta vare på anleggsmidlene. I løpet av 2017
er det utført vedlikehold av Skjærehallen, gjestehavna i Åsgårdstrand og kaier i Fyllinga. For 2018 er det
gjennomført ytre vedlikehold av Skjærehallen, rehabilitering av «Fogdens have», nytt gjerde på Langgrunn
og vedlikeholdsmudring i gjestehavna i Åsgårdstrand. For 2019 er det planlagt en oppgradering av
«Glasstårnet», «Sykehusbrygga» på Indre havn, ytre vedlikehold av en arbeidsbåt og reparere bølgebryter
ved nordre fergeleie. Disse vedlikeholdsprosjekter er først og fremst igangsatt for å gjenopprette en god
tilstand på havnas anleggsmidler. En slik ekstraordinær fokus på vedlikehold er planlagt ferdig i
2019/2020.
Mål






Sikre tryggheten for gående passasjerer i riksveisambandet Horten – Moss
Videre drift og utvikling av Horten havn skal reflektere det «grønne skiftet» og en bærekraftig
utvikling
Avklare byutviklingsareal og planlegge en bedre trafikkflyt for Horten – Moss sambandet
Avklare forutsigbarheten til Trafikkhavna og framtidig bruk av dypvannskaia
Drive verdibevarende vedlikehold

Forskjønning og universell utforming i gjestehavnene
Horten havnevesen har igangsatt en gradvis utvikling av forskjønningstiltak og universell utforming i
Horten gjestehavn. I 2016 og 2017 ble det utviklet ny sykkel- og gangvei forbi gjestehavnen. I tillegg ble
det utviklet et nytt bryggeamfi i 2017 og 2018. På bryggeamfiet er det ivaretatt universell utforming som
er med å sikre at alle har tilgang til den nye brygga. Dette prosjektet vil fortsette inntil vedtatt
utomhusplan er gjennomført.
Kyststi og byutvikling
Sammen med andre kommunalområder er det utviklet en mulighetsanalyse for området Gjestehavna til
Linden. Det er en målsetting å sikre en sammenhengende kyststi fra Karl Johans vern/ Lystlunden til
Åsgårdstrand. Ny kyststi inngår i havnas planer og vil bli innarbeidet i framtidige reguleringsplaner.
Gjennom mulighetsanalysearbeid og oppstart av områderegulering for HS1, HS2 og HS4 er formålet å
synliggjøre og avklare nye byutviklingsareal mot sjøen. Dette vil åpne opp byen mot fjorden og gi
innbyggere og gjester nye rekreasjonsområder. For Horten havnevesen vil et slikt prosjekt være med å
avklare framtidig areal til havneformål.
Mål





Øke attraksjonen i gjestehavnene
Øke framkommelighet for alle i gjestehavnene
Sikre en sammenhengende kyststi langs sjøen fra Karl Johans vern til Åsgårdstrand
Avklare framtidig areal til havneformål
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Oppfølging av vedtatt planstrategi i økonomiplanperioden
Følgende planer skal rulleres i økonomiplanperioden for kommunalområdet:
Type plan
Strategiplan for Horten havn
Planlegging og prosjektering av 3. fergeleie
Reguleringsplan for HS1 og HS2

Type plan
TP
TP
R

Utarbeidet
2018
2017/2018
2018/2019

Rulleres

11.5. Aktivitet (Nøkkeltall)
Indikatornavn

Resultat
2016

Resultat
2017

Anslag
2018

Planlagt
2019

Planlagt
2020

Planlagt
2021

Planlagt Beskrivelse
2022

Fergehavn, antall 1 753 688,0 1 814 236,0 1 819 000,0 1 820 000,0 1 821 000,0 1 822 000,0 1 823 000,0 Her skrives det
kjøretøy
en analyse
vedrørende
fergehavn
Fergehavn, antall
passasjerer
Småbåthavn,
antall gjestedøgn
Trafikkhavn,
godsomslag i
tonn
Utleie, samlet
utleie i kr

1 598 188

1 735 708

1 814 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

6 293

5 154

5 200

5 300

5 400

5 500

5 600

81 400

95 938

95 000

100 000

110 000

120 000

130 000

7 304 535

6 863 228

5 600 000

6 000 000

6 100 000

6 200 000

6 300 000

11.6. Sammendrag budsjett
Horten havnevesen har budsjettert med et netto resultat/ avsetning til disposisjonsfond på kr 1,7 mill.
Utover økte kostnader til vedlikehold og økte kostnader for nedbetaling av gjeld gjenspeiler budsjettet en
normal havnedrift.
Kommentarer til budsjettforslaget
 Budsjettet inneholder en økning på vedlikehold som følge av tidligere etterslep, og med formål
verdibevarende vedlikehold.
 Budsjettet inneholder forutsetning om at Horten havnevesen overtar drift og vedlikehold av
fergelem på det søndre fergeleie. Tidligere har Bastø Fosen eiet og driftet denne fergeleie
11.6.1. Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Horten havnevesen
Havna- adm bygg Bastø Fosen
Havna- Arbeidsmaskin
Havna- Indre havneby- småbåthavn
Havna- Innlandshavn Skoppum
Havna- Kjøp av Tollbugt 6
Havna- Miljøstasjon Åsgårdstrand
Havna- Molosikring dekke
Åsgårdstrand
Havna- Ny mobil kran
Havna- omr reg HS1 - HS4 og
kjørebaner
Havna- Oppgradering dypvannskaia

Økonomiplan
Sum
Ferdig Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 2019år
22
2019
2019
2021
2020
2019
2019

15 000
1 500
0
4 000
6 000
600

5 000
0
2 500
2 000
0
0

0
0
1 500
0
0
0

0
0
0
0
0
0

20 000
1 500
4 000
6 000
6 000
600

2020

1 000

1 000

0

0

2 000

2020

0

15 000

0

0

15 000

2019

2 500

0

0

0

2 500

2021

0

5 000

5 000

0

10 000
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Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Havna- Oppgradering eksisterende
fergeleier
Havna- rehab Rustadbrygga
Havna- rive bygninger Rustadbrygga
Havna- salg av Havneparken tomt 2
og 3
Havna-Oppgradering byrom i Havna
Havna-oppgradering Tollbugt.1
Sum Horten havnevesen

Sum investeringsprosjekter

Økonomiplan for 2019-2022
Økonomiplan
Sum
Ferdig Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Utgift 2022 Utgift 2019år
22
2019

10 000

0

0

0

10 000

2020
2019

15 000
2 000

15 000
0

0
0

0
0

30 000
2 000

2020

0

200

0

0

200

2021
2019

5 000
20 000
82 600

2 500
0
48 200

2 500
0
9 000

0
0
0

10 000
20 000
139 800

82 600

48 200

9 000

0

139 800

Havna- adm bygg Bastø Fosen
I forbindelse med byggingen av nytt hotell på Rustadbrygga, rives Bastø Fosens nåværende kontorbygg.
Havnevesenet er i forhandlinger med Bastø Fosen om å bygge et nytt administrasjonsbygg/bryggekontor
hvor Bastø Fosen er leietager. Det etableres nytt bygg i to etg. på fergekaia som skal huse alle Bastø Fosens
ansatte.
Havna- Arbeidsmaskin
Havnevesenets driftsavdeling har behov for ny arbeidsmaskin, vi skifter ut den gamle. Arbeidsmaskinen
brukes til veivedlikehold og annet arbeid i havneområdet. Innkjøpet av ny maskin utlyses etter regler om
offentlig anskaffelser. Det vil være opsjon på ytterligere utstyr.
Havna- Indre havneby- småbåthavn
I forbindelse med Horten kommunes satsing og utbygging på Indre havneby vil havnevesenet anlegge
båtplasser for fritidsbåter. Siden prosjektet faller utenfor havneloven forutsettes avsetning på investert
kapital.
Havna- Innlandshavn Skoppum
Kjøp av areal til innlandshavn er gjennomført i 2018 jfr. kst. vedtak 066/18. I 2019 og 2020 vil
havnevesenet opparbeide området slik at flytting fra Langgrunn til Skoppum kan gjennomføres. Området
på Langgrunn frigjøres til annen utvikling. Horten havn opprettholder sin lagringskapasitet og vil kunne
tilby sine kunder gode lagringsmuligheter nær E18.
Havna- Kjøp av Tollbugt 6
Havnevesenet ønsker å få kontroll over de området som er regulert til trafikkhavn. Tollbugata 6 er en
lagerbygning inkl. en kontordel som eies av Smith Stål, Den grenser til havnevesenets driftsbygning i
Tollbugata . Det er ønske om å kjøpe resterende del av lageret.
I løpet av få år vil Tollbugata 10, som inneholder 2000 m2 innendørs lagring bli revet. Det er stor
etterspørsel etter lagringsareal i trafikkhavnen, og havnevesenet betrakter dette kjøpet som en sikker
investering. For å få last fra vei til sjø og øke andel sjøtransport må havnevesenet kunne tilby innvending
lagringsareal. Kontordelen kan benyttes til kjørekontor som i dag er etablert i brakke på Dypvannskaia.
Havna- Miljøstasjon Åsgårdstrand
Horten havnevesen vil oppgradere Åsgårdstrand båthavn med miljøstasjon for sine gjester.
Miljøstasjonen vil bestå av nedgravde søppeltanker og vil legge til rette for kildesortering.
Havna- Molosikring dekke Åsgårdstrand
Etter at den nye delen av Åsgårdstrand båthavn sto ferdig i 2011 har været gjort ødeleggelser på moloen
i høst- og vinterhalvåret. Vi har nå fått utarbeidet en plan for molosikring i Åsgårdstrand og ønsker å få til
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en varig løsning. Arbeidet fordeles over 2 år slik at sommerhalvåret blir mest mulig skjermet for støy og
arbeider.
Havna- Ny mobil kran
I 2005 kjøpte havnevesenet en brukt mobilkran som er i bruk i trafikkhavnen. Det vurderes kjøp av ny eller
brukt mobilkran tilpasset dagens og fremtidens behov. Det utarbeides egen spesifikasjonsbeskrivelse og
innkjøpet utlyses etter regler om offentlige anskaffelser.
Havna- omr reg HS1 - HS4 og kjørebaner
Horten kommune har i samarbeid med havnevesenet og Bane Nor igangsatt områderegulering for HACtomta inkl. biloppstillingsplass, tidligere jernbaneareal samt HS4. Asplan Viak er innleid konsulentmiljø til
å utarbeide en områdeplan for hele arealet. Områdeplanen skal gi konkrete føringer for utvikling av de
sjønære områdene fra Smith Stål i nord til Linden Park i Sør.
Havna- Oppgradering dypvannskaia
Havnelageret med kontorer i Tollbugata 10 er i svært dårlig forfatning og er ikke lenger regningssvarende
å vedlikeholde. Leietager har signert avtaler på andre bygg/lokaler og vil fraflytte Tollbugata 10 når
lokalene ferdigstilles. Deretter vil havnevesenet rive bygget på Dypvannskaia. Frigjøring av dette arealet
vil føre til en bedre godshåndtering og en mer effektiv havn. Riving av bygg, arealplanlegging av
kjørebaner, kranbaner og lagringsarealer på kaiområdet.
Havna- Oppgradering eksisterende fergeleier
Nye ferger i sambandet krever bredere kjørebro etter Statens vegvesens standard. Søndre leie- bredde ut
eksisterende kjørebro, egen gangvei for gående og syklende passasjerer på sørsiden.
Havna- rehab Rustadbrygga
I forbindelse med bygging av hotell på Rustadbrygga må havnevesenet oppgradere Rustadbrygga etter
rapport utarbeidet for området. I tillegg til renovering av eksisterende kaikant, spunt og innfestning, har
havnevesenet forpliktelser i forbindelse med hotellets kjøpekontrakt. Rive eksisterende kai, lage
motfylling, mudring, opparbeidelse av ny kai. Opparbeidelse av kyststi langs bryggekant.
Havna- rive bygninger Rustadbrygga
Etablering av nytt hotell på Rustadbrygga krever at de bygningene som står der pr. i dag rives. Dette
gjelder havnevesenets verksted og kontorlokaler for Bastø Fosen, samt 3 garasjer. Tiltaket forutsetter
bygging av hotell. Utlysning og riving av bygg.
Havna- salg av Havneparken tomt 2 og 3
Salg av tomter nr 2 og 3.
Havna-Oppgradering byrom i Havna
Fortsette å utvikle gjestehavnsparken. En del av prosjektet avhenger av hotellutbygging på
Rustadbrygga. I 2019 vil vi ta for oss gangveien mellom amfiet og trerekka, samt en varig løsning for
toppdekke på molo. Ved bygging av hotell vil vi også starte på større deler av gjestehavnsparken.
Havna-oppgradering Tollbugt.1
Bygget ble overdratt fra Norsk stål/Hero Eiendom i forbindelse med opphør av Norsk Ståls leieavtale i
Horten havn. Ombygging av Tollbugt 1 for nye leietagere, bl.a. Viking Transport og Spedisjon
AS. Ombygging og totalrehabilitering av Tollbugt 1 (gml Preserven) til kontorbygg. I tillegg forhandles det
med andre leietagere på resterende del av bygget.

Side 162 av 185

Horten kommune

Økonomiplan for 2019-2022

12. Investeringer i økonomiplanen
12.1. Horten kommune tilpasser sitt investeringsbehov i forhold til sin kjernevirksomhet
Horten kommune har hatt et ekspansivt investeringsbudsjett. Denne utviklingen har medført mange nye
flotte bygg og andre eiendeler. Utfordringen er imidlertid at gjelden har økt tilsvarende og Horten
kommune vil etter vedtatte kommunesammenslåinger være den kommunen i Vestfold med høyest gjeld
pr innbygger.
Økte investeringskostnader medfører økte renter- og avdragsutgifter i driftsbudsjettet. Kommunestyret i
Horten kommune vedtok for budsjettet en handlingsregel som tilsvarer at samlet gjeld som påvirker
kommunens tjenesteproduksjon ikke skal overstige 7,5% av samlede frie inntekter. For å opprettholde
denne handlingsregelen vil fremtidige låneopptak måtte reduseres kraftig. For 2019 foreslår
Administrasjonssjefen å ha et maksimalt låneopptak på 135 millioner kroner. Fra 2020 kan ikke
låneopptaket overstige 70 millioner kroner.
I 2018 ble det vedtatt en infrastrukturplan. Denne planen viser hva kommunen kan ha behov for i årene
som kommer for å ivareta kommunens kjerneproduksjon som innebærer å kunne drifte lovlig og
forsvarlig.
Administrasjonssjefens forslag til årets økonomi- og handlingsplan synliggjør de prosjektene som vurderes
som sentrale for sin kjerneproduksjon. Noen allerede vedtatte investeringer er foreslått nedskalert eller
utsatt for nettopp å ivareta kommunens kjerneproduksjon samtidig som låneopptaket ikke overskrider
vedtatt handlingsregel.
I den videre oversikten fremkommer alle investeringene som foreslås i kommende økonomiplanperiode.
Ved å trykke på det aktuelle prosjektet fremkommer det en forklaring til hva som ligger i prosjektet og
hva vi vil oppnå ved å gjennomføre investeringen.

12.2. Andre investeringer
Beløp i 1000
Investeringsprosjekter

Ferdig
år

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

Sum
2019-22

2022
2022

1 850
4 050

2 250
3 500

500
5 800

500
5 800

5 100
19 150

Administrasjon
Horten 2.0 FFF
IT infrastruktur
Til valg - innvendig mobilt dekke og
valgavlukker
Sum Administrasjon

2019

850

0

0

0

850

6 750

5 750

6 300

6 300

25 100

2019
2019
2019
2019
2020
2019

20 000
300
200
500
0
750

0
0
0
0
3 000
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

20 000
300
200
500
3 000
750

2019

2 500

0

0

0

2 500

2019

6 500

0

0

0

6 500

2021

500

500

500

0

1 500

2021
2022
2021
2020
2019
2020
2019

1 000
0
23 000
0
300
2 500
4 000

1 000
0
10 000
20 000
0
2 000
0

1 000
0
15 000
0
0
0
0

0
3 000
0
0
0
0
0

3 000
3 000
48 000
20 000
300
4 500
4 000

Helse og velferd
Bakkeåsen omsorgsboliger
Bil til matombringing kjøkken
Braarudåsen- nye takheiser
Braarudåsen- oppgradering basseng
Braarudåsen senter - fasade
Braarudåsen senter-kjøkken 1.etg
Elektroniske dørlåser i
hjemmetjenesten
Freia - oppgradering av ventilasjon
Helse og Velferd
innovasjonsprosjekter
Helse og Velferd IT-investeringer
Indre Havn sykehjem - fasade
Kommunale boliger
Ludvig Løvåsgt til dagsenter
Lydisolere pasientrom i sykehjem
Nye ovner på kjøkken sykehjem
Ombygging Freia
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Beløp i 1000
Investeringsprosjekter
Trådløst nettverk sykehjem
Velferdsteknologi - Innføring og
uttesting
Sum Helse og velferd

Økonomiplan for 2019-2022

Ferdig
år

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

Sum
2019-22

2019

110

0

0

0

110

2021

1 000

1 000

1 000

0

3 000

63 160

37 500

17 500

3 000

121 160

2019

2 000

0

0

0

2 000

2019

34 243

10 000

0

0

44 243

2019
2019
2019
2021
2021
2020
2022
2020
2019
2019

9 500
16 000
400
0
500
0
1 500
500
30 568
7 500
102 711

0
0
0
0
41 590
1 000
1 500
7 500
0
0
61 590

0
0
0
9 000
44 590
0
1 500
0
0
0
55 090

0
0
0
0
0
0
1 500
0
0
0
1 500

9 500
16 000
400
9 000
86 680
1 000
6 000
8 000
30 568
7 500
220 891

2018
2021
2019
2021
2022
2021

4 500
300
4 700
112 124
3 500
15 000

0
300
0
90 000
3 900
0

0
300
0
8 000
6 100
11 000

0
0
0
0
4 600
0

4 500
900
4 700
210 124
18 100
26 000

2019

3 500

0

0

0

3 500

2021
2019
2019
2021
2020
2019
2019

600
250
200
2 400
1 100
300
250
148 724

600
0
0
4 000
1 100
0
0
99 900

600
0
0
2 000
0
0
0
28 000

0
0
0
0
0
0
0
4 600

1 800
250
200
8 400
2 200
300
250
281 224

2023
2021
2019
2019

110
2 000
1 000
800

0
2 000
0
0

6 000
2 000
0
0

20 000
0
0
0

26 110
6 000
1 000
800

2021

6 000

5 000

4 000

4 000

19 000

2022

4 500

3 000

3 000

3 000

13 500

2019

3 000

0

0

0

3 000

2019
2022
2020
2020
2019
2021
2021
2019
2019

500
0
92 400
30 000
3 000
100
500
2 500
2 500

0
0
1 000
38 000
0
100
0
0
0

0
0
0
0
0
100
0
0
0

0
1 000
0
0
0
0
0
0
0

500
1 000
93 400
68 000
3 000
300
500
2 500
2 500

2020

1 000

1 000

0

0

2 000

2020
2021

500
1 030

2 760
830

1 000
830

0
0

4 260
2 690

2021

500

500

500

0

1 500

2022

2 000

1 500

1 500

1 500

6 500

Oppvekst
Borre u-skole - inneklima
Fagerheim skole
rehabilitering/oppgradering
Granly Skole
Holtan ungdomsskole- nytt tak
Horten Natursenter
Lillås skole, gymsal
Nordskogen skole rehabilitering
Nærmiljøanlegg Fagerheim skole
Oppvekst IT-investeringer
Orerønningen u-skole - nytt tak
Sentrum skole rehabilitering
Utkjøp areal Åsgårdstrand
Sum Oppvekst

Kultur og samfunnsutvikling
Biblioteket - oppgradering
Bystrategi Åsgårdstrand
Digitalt Munchsenter
Indre Havn sanering forurensning
Investeringer Horten Kirkelig fellesråd
Kulturkvartalet
Kulturkvartalet utstyr og inventar
Storgt 37
Levende by
Lokalhistorisk senter-isolasjon
Munchs hus rehab og utvikling
Rehab rådhuskvartalet Åsgårdstrand
Rådstugata 3-5 brannvern
Sanering av forurensning Excide
Skjødselsplan Munch-parken
Sum Kultur og samfunnsutvikling

Teknisk
Allaktivitetshus Åsgårdstrand
Biler, maskiner og utstyr (uten VA)
Biogassbiler 2017-18
Borre idrettspark-friidrettsdekke
Bygningsmessige oppgraderingerdiverse bygg
ENØK-tiltak kommunale bygg
Flomlysanlegg kunstgressbaneroppgradering
Flåtestyring for brøyting
Forprosjekt nytt renseanlegg
Idrettshall Lystlunden
Infrastruktur Indre Havneby
Kildesortering kommunale bygg
Kjøp og salg tomter/stripearealer
Kommunale veier
Kunstgress Borre idrettspark
Kunstgress Lystlunden hovedbane
Leke og rekreasjonsanlegg Horten
sentrum
Lysløyper- utskifting stolper
Nedgraving veilyskabler
Oppgradering av branntiltak etter
pålegg
Park og idrettsanlegg- diverse
investeringer
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Beløp i 1000
Investeringsprosjekter
Regulering og salg tomter
Borreborgåsen
Salg av areal Indre Havneby
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder
Skifte armatur veilys til LED
Solfangere og sesonglagring energi
Sykkelhotell Horten rådhus- H
rutebilstasjon
Sykkelplan
Sykkelvei Sjøsiden- Bekkajordet
Trafikksikkerhetstiltak
Undervarme Lystlunden
Urban dyrking
Veilysmaster
Sum Teknisk

Økonomiplan for 2019-2022
Økonomiplan
2020

2022

Sum
2019-22

0

0

2 000

300
0
0
0

300
0
0
0

900
1 000
5 000
6 500

0

0

2 000

1 000
2 000
500
0
0
0
63 490

1 000
0
500
0
0
0
20 730

1 000
0
500
0
0
0
31 300

4 000
2 000
3 200
1 850
500
600
287 610

15 000
1 500
0
4 000
6 000
600

5 000
0
2 500
2 000
0
0

0
0
1 500
0
0
0

0
0
0
0
0
0

20 000
1 500
4 000
6 000
6 000
600

1 000

1 000

0

0

2 000

2020

0

15 000

0

0

15 000

2019

2 500

0

0

0

2 500

2021

0

5 000

5 000

0

10 000

2019

10 000

0

0

0

10 000

2020
2019

15 000
2 000

15 000
0

0
0

0
0

30 000
2 000

2020

0

200

0

0

200

2021
2019

5 000
20 000
82 600

2 500
0
48 200

2 500
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Horten havnevesen
Havna- adm bygg Bastø Fosen
Havna- Arbeidsmaskin
Havna- Indre havneby- småbåthavn
Havna- Innlandshavn Skoppum
Havna- Kjøp av Tollbugt 6
Havna- Miljøstasjon Åsgårdstrand
Havna- Molosikring dekke
Åsgårdstrand
Havna- Ny mobil kran
Havna- omr reg HS1 - HS4 og
kjørebaner
Havna- Oppgradering dypvannskaia
Havna- Oppgradering eksisterende
fergeleier
Havna- rehab Rustadbrygga
Havna- rive bygninger Rustadbrygga
Havna- salg av Havneparken tomt 2
og 3
Havna-Oppgradering byrom i Havna
Havna-oppgradering Tollbugt.1
Sum Horten havnevesen

NAV Horten
Digisos IT-system NAV
Sum NAV Horten
Sum

12.2.1. Administrasjon
Horten 2.0 FFF
Prosjektet skal gi kraft til felles digitalisering og effektivisering av kommunens interne og eksterne
kommunikasjon. Prosjektet har i seg blant annet; Profesjonalisert intern kommunikasjon (inkludert
deling, dialog og digitalisering), Digitaliserte eksterne prosesser (digital signering, digital post, e-handel,
utvikling av digital innbyggerdialog og skjemaløsninger) og videreutvikling av nettsider med universell
utforming. Gjennom å samle alle delelementene under en felles prosjektledelse med en helhetlig
finansiering, vil administrasjonen kunne drive frem fornyelse med en annen kraft enn det normale
driftsbudsjettet gir rom for. Prosjektet vil forholde seg til føringer fra den kommende
digitaliseringsstrategien og være i tråd med regjeringens digitaliseringsrundskriv.
IT infrastruktur
Prosjektet skal ivareta sikker drift, digital utvikling og utbygging. Midlene vil primært finansiere kritisk
infrastruktur for IKT, noe som omfatter bla. utbygging av fibernett og trådløse nett, nye servere, pc,
nettverkskomponenter, etc.
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Til valg - innvendig mobilt dekke og valgavlukker
Dagens valgavlukker er gamle og slitte, de er heller ikke optimale i forhold til universell utforming for
velgere som har spesielle behov. Vi har kjøpt inn ca. 10 nye valgavlukker ved tidligere valg. Disse brukes
ved forhåndsstemming på rådhuset og på valgdagen ved Åsgården krets. Det er ønskelig at vi kjøper inn
nye valgavlukker til alle stemmestedene, slik at vi har valgavlukker som tilfredsstiller dagens krav.
Investeringen gjelder også innkjøp av mobilt dekke til Hortenshallen, for å hindre skader på underlaget i
hallen ved bruk av hallen som stemmelokale.
12.2.2. Helse og velferd
Bakkeåsen omsorgsboliger
Omsorgsboliger til unge utviklingshemmede, utføres iht. politisk vedtak. Antatt byggestart våren 2019.
Bil til matombringing kjøkken
Kjøkkenet trenger en bil til utkjøring av mat på trange og smale veier - spesielt om vinteren.
Braarudåsen- nye takheiser
Takheis og motor på Braarudåsen er fra 2004. Estimert levetid er 15 år. Per i dag er det vanskelig å få nye
deler til de eksisterende heismotorene. Seil og reimer kan morkne over tid og bør byttes ut.
Braarudåsen- oppgradering basseng
Det investeres i nytt rensesystem for å sikre forsvarlig vannkvalitet. Prosjektet gjennomføres på bakgrunn
av liv og helse.
Braarudåsen senter - fasade
Utrangert kledning oppgraderes for å sikre bygget mot framtidig vanninntrengnings-problematikk.
Utføres mht. liv og helse og for å sikre investerte verdier.
Braarudåsen senter-kjøkken 1.etg
Oppgradering av utrangert kjøkken for å tilfredsstille lovkrav. Nytt kjøkken vil i tillegg gi mer effektiv drift.
Elektroniske dørlåser i hjemmetjenesten
Det installeres nye elektroniske dørlåser hos brukerne av hjemmetjenesten. Adgangskontroll med
elektronisk dørlås gir mer effektiv drift samt høyere sikkerhet for brukerne.
Freia - oppgradering av ventilasjon
Etablering av nytt energieffektivt ventilasjonsanlegg med SD-styring. Vil gi bedre inneklima.
Gjennomføres for å ivareta dagens krav til luftkvalitet (lovlig og forsvarlig), basert på dagens bruk.
Helse og Velferd innovasjonsprosjekter
Helse og velferd skal utarbeide en helhetlig modell for responssenter, velferdsteknologi og
trygghetsalarm. I første fase som innovasjon knyttet til et kommunalt drevet responssenter. Prosjektet
skal også levere kvalitetstavler elektronisk og en oversikt over kapasitet i sanntid. De elektroniske tavlene
som tas i bruk, skal benyttes til intern samhandling mellom aktører i kommunen for logistikk, pasientflyt
og vurdering av ressursbehov. Andre kommuner har tatt i bruk denne type tavler, men benytter de i
vesentlig grad til informasjon internt i en avdeling - ikke på tvers av enheter.
Helse og Velferd IT-investeringer
Det er behov for diverse oppgraderinger innenfor IT.
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Indre Havn sykehjem - fasade
Utrangert kledning oppgraderes for å sikre bygget mot framtidig vanninntrengnings-problematikk.
Utføres mht. liv og helse og for å sikre investerte verdier.
Kommunale boliger
Det er vedtatt i kommunestyret gjennom Boligsosial handlingsplan at HK skal forestå boligbygging i egen
regi. Investeringer i boligmasse gjøres etter løpende vurderinger basert på behovene og muligheter i
markedet.
Ludvig Løvåsgt til dagsenter
Boligsosial handlingsplan viser til et fremtidig behov for flere dagsenterplasser. Prosjektet er tenkt
gjennomført for å avhjelpe behovet etter dagens situasjon.
Lydisolere pasientrom i sykehjem
Nødvendige skjermingstiltak for å sikre et godt beboer- og arbeidsmiljø. Ett pasientrom i hvert sykehjem
spesialtilpasses for særlig krevende pasienter. Liv og helse.
Nye ovner på kjøkken sykehjem
Det har vært mye problemer med de gamle ovnene/kombidamper (til matlaging) fra de var nye. De ruster,
har røykutvikling og er vanskelige/nesten umulige å rengjøre. Noe som er mye årsaken til
brann/røykutvikling. Åsgårdstrand sykehjem har en annen type ovn på kjøkkenet, som det er ønskelig å
skifte til på alle sykehjem. Utgiften og nødvendigheten av god funksjon er stor - derfor investering.
Ombygging Freia
Ombygging av 2. etasje nordfløy Freia til voksenhabilitering etter innmeldte behov fra Helse. Utføres iht.
tidligere vedtak, sluttføres 2019.
Trådløst nettverk sykehjem
Flere pasienter benytter seg av nettverk, og det kan etterhvert også bli behov for bruk av nettbrett til
arbeid i hele institusjonen.
Velferdsteknologi - Innføring og uttesting
Horten kommune skal starte opp med lokal responssentertjeneste på Horten legevakt. Det skal fungere
som mottak for alarmer fra tradisjonelle trygghetsalarmer og annen sensorteknologi som blant annet
breddes ut fra velferdsteknologisk miljø på Braarudåsen. Investeringsbudsjettet skal benyttes til teknisk
utstyr på legevakt og dekning av ekstern faktura for oppstart av responssentertjeneste på legevakt.
Horten kommune faktureres etter oppstart 31.10.2018. I tillegg har enheten Horten helsehus et
"treningsrom" for velferdsteknologi, der det trenes på ulike løsninger til hjemmeboende. Følger et vedtak
fra kommunen, vil innkjøp til løsningen i hjemmet gå fra disse midlene.
12.2.3. Oppvekst
Borre u-skole - inneklima
Innregulering og gjennomgang av ventilasjonsanlegg for å sikre lovlig og forsvarlig drift av skolen. Lyskilder
oppgraderes til bedre og mer energivennlige løsninger. Prosjektet vil sikre et bedre inneklima ved skolen.
Fagerheim skole rehabilitering/oppgradering
Rehabilitering av skole med vekt på energiøkonomisering, inneklima og effektiv drift. Pågående
samspillsprosjekt med forventet byggestart sommer 2019. Utføres iht. tidligere politisk vedtak.
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Granly Skole
Skolen er ferdig og bygget er tatt i bruk. Gjenstår oppfølging av reklamasjoner mot entreprenør samt ett
års befaring av de tekniske systemer, planlagt utført 1. kvartal 2019. Prosjektet avsluttes med
tilbakelevering av midler etter dette.
Holtan ungdomsskole- nytt tak
Nytt tak med utvendig fall for å sikre at ikke vanninntrenging inntreffer, jfr. oppgradering av tak tilhørende
fløy A. I tillegg skiftes utrangert ventilasjonsanlegg med et nytt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning
for å sikre miljøvennlig drift. Det vurderes av skoleadministrasjonen og Teknisk at det vil være nødvendig
å oppgradere ventilasjonsanlegget for å sikre gode læringsforhold, samt etterleve forskrift om Miljørettet
helsevern.
Horten Natursenter
Gjennomføres iht. tidligere politisk vedtak. Oppfølging i reklamasjonstiden, kompletterende restarbeider
i dialog med brukerne.
Lillås skole, gymsal
Gymsalen på Lillås nærmer seg en beskaffenhet som tilsier at det må gjøres omfattende tekniske og
bygningsmessige tiltak. Nødvendig rehabilitering av gymsalen for å sikre lovlig og forsvarlig drift.
Nordskogen skole rehabilitering
Rehabilitering av skole med vekt på energiøkonomisering, inneklima og effektiv drift. Pågående
samspillsprosjekt med forventet byggestart 2020. Utføres iht. tidligere politisk vedtak.
Nærmiljøanlegg Fagerheim skole
Etablering og bygging av nærmiljøanlegg etter dagens krav. Gjennomføres i etterkant av
rehabiliteringsprosjektet for å sikre rene grensesnitt.
Oppvekst IT-investeringer
Digital tilrettelegging med nødvendig oppgradering/ erstatning av program- og maskinvare i oppvekst.
Orerønningen u-skole - nytt tak
Skolen er bygd med flatt tak og det har forekommet mindre lekkasjer. Det investeres i nytt tak med
utvendig fall for å sikre bygget mot framtidig vanninntrengnings-problematikk. Utføres mht. lovlig og
forsvarlig drift og for å sikre investerte verdier.
Sentrum skole rehabilitering
Rehabilitering av skolen for å sikre lovlig og forsvarlig drift. Sentrum skole har store mangler etter
ferdigstillelse. Horten kommune søker å få dekket sine kostnader via entreprenør.
Utkjøp areal Åsgårdstrand
Pågående forhandlinger om utkjøp av tomt ved idrettsanlegget, utføres iht. politisk vedtak.
12.2.4. Kultur og samfunnsutvikling
Biblioteket - oppgradering
Av tiltak som skal gjennomføres kan nevnes: bytte av utrangerte vinduer- og glass med bedre U-verdier,
oppgradering av varmepumpe, ny innregulering og oppgradering av lyskilder. Tiltak som vil sikre et bedre
inneklima for ansatte og brukere av biblioteket.
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Bystrategi Åsgårdstrand
Bystrategi med tilhørende handlingsplan er utarbeidet som et ledd i arbeidet med områdereguleringsplan
for Åsgårdstrand. Formålet er å styrke bevaringen av det gamle Åsgårdstrand, og vurdere hvilke
muligheter stedet har for videre vekst og utvikling som bysenter og sted. Prosjektmidlene skal brukes til
å gjennomføre tiltak i handlingsplanene. Tiltakene har forskjellig karakter, der noen er ressurskrevende,
noen krever utredninger og juridiske rammer, mens andre kan implementeres med mindre behov for
ressurser og prosess. Den vil legges vekt på både kort- og langsiktige tiltak.
Digitalt Munchsenter
Ved etablering av et digitalt Munch-senter får kommunen økt mulighet til å formidle Edvard Munchs kunst
og virke i Åsgårdstrand. Formidlingen vil bli sett i sammenheng med allerede eksisterende Munchformidling i regi av Vestfoldmuseene. Det digitale Munch-senteret tar utgangspunkt i bildene Munch
malte i Åsgårdstrand. Ved hjelp av digitale løsninger og interaksjon er målet å skape et unikt
opplevelsesrom i det gamle rådhuset i Åsgårdstrand. Konseptet er utarbeidet av Expology og sikter seg
inn mot både unge og eldre, tilreisende og fastboende. Prosjektet er støttet med 2,9 millioner kroner av
Sparebankstiftelsen DNB. Det er innledet samtaler med Vestfoldmuseene om mulig driftsavtale.
Etableringen er vedtatt av kommunestyret og forankret i Kulturplan 2015-2019 som vektlegger satsing på
kommunens hovedattraksjoner.
Indre Havn sanering forurensning
Sjøbunnen i Indre havn er forurenset av miljøgifter. Horten kommune har samarbeidet med Forsvarsbygg,
Horten Industripark og Miljødirektoratet om en plan for opprydding av sjøbunnen. Det er utarbeidet en
tiltaksplan for skreddersydde løsninger rundt miljøgiftene i Horten Indre havn. Denne er basert på en
tidligere tiltaksplan fra 2014 og flere undersøkelser som er gjennomført i ettertid. Arbeidet med planen
for opprydding av forurenset sjøbunn i Horten Indre havn har vært finansiert av Miljødirektoratet,
Forsvarsbygg, Horten kommune og Horten Industripark. Horten kommune er prosjekteier og
prosjektleder. Selve opprydningsarbeidet startes i 2019, forutsatt at finansieringsløsninger er på plass
Investeringer Horten Kirkelig fellesråd
Det er innmeldt behov fra Horten kirkelig fellesråd.
Kulturkvartalet
Rehabilitering av Kulturkvartalet pågår iht. politisk vedtak. Antatt ferdigstillelse 2. kvartal 2019.
Kulturkvartalet utstyr og inventar Storgt 37
Prosjektet vil sørge for en helhetlig plan for anskaffelser av nødvendig utstyr i forbindelse med reåpning
av Kulturkvartalet og Kulturhuset 37, gjennom bla. møblering av de ulike rommene, spesielt en dedikert
ungdomsdel som vi ikke tidligere har hatt arealer til. I tillegg til supplering av lyd- og lysutstyr slik at Scene
37 vil kunne ta imot band/artister med høye krav til tekniske spesifikasjoner.
Levende by
Prosjektet implementerer tiltak fra handlingsplanen til områdeplan for Horten sentrum. Kommunen skal
tenke langsiktig, men starte nå. I stedet for å diskutere og planlegge for en forandring på lang sikt kan
ideer og aspekter ved en byutviklingsprosjekt testes på et tidlig tidspunkt som del av en prosess som er
koblet til langsiktige strategier. Det planlegges og avsettes budsjett for ett eller flere strakstiltak hvert år.
Lokalhistorisk senter-isolasjon
Investering vil sikre bedre inneklima for brukerne av bygget, lovlig og forsvarlig drift.
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Munchs hus rehab og utvikling
Munchs hus er et vernet bygg som er underlagt Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren. Bygningsmassen
må gjennomgå noe rehabilitering. Utføres iht. vedlikeholdsplan av driftsavdelingen i Eiendom iht. sentrale
føringer fra Riksantikvar og Fylkeskonservator.
Rehab rådhuskvartalet Åsgårdstrand
Renovering av Rådhuskvartalet i Åsgårdstrand pågår, utføres i tråd med områdeplanen og bystrategien
for Åsgårdstrand.
Rådstugata 3-5 brannvern
Tiltak mht. brannvern utføres etter en kartlegging av bygningsmassen, liv og helse.
Sanering av forurensning Excide
COWI AS har på oppdrag for Horten kommune gjennomført prøvetaking av jordmasser på et område
mellom Exide Sønnak og kanalen. Tomten eies av Horten kommune og blir blant annet benyttet av Horten
bueskytterklubb til trening og konkurranse. Tomten grenser til Exide Sønnak avd Horten hvor det tidligere
ble produsert batterier. Undersøkelser viser at deler av området er forurenset med bly. Kommunens
prosjektleder følger opp opprydningsarbeidet.
Skjødselsplan Munch-parken
Etablering av plan for skjøtsel, drift og vedlikehold iht. vernevedtak og eventuelt reetablering av Munchs
historiske hage.
12.2.5. Teknisk
Allaktivitetshus Åsgårdstrand
Det er vedtatt å bygge nytt allaktivitetshus i Åsgårdstrand innen utgangen av 2023. Det foreslås fra
Administrasjonen å sette av midler til et forprosjekt i 2019 for å kunne optimalisere behov opp mot
tilgjengelig ramme. Prosjektet vil inneholde vurderinger av ny barnehage og allaktivitetshus bygget i
området Åsgårdstrand idrettsområde.
Biler, maskiner og utstyr (uten VA)
Utskifting av maskiner og utstyr for å sikre HMS og arbeidsmiljø, og ivareta det grønne skifte. HK ønsker
at ansatte skal ha en sikker hverdag og dette prosjektet medfører utskifting til biler med moderne
sikkerhetsløsninger.
Biogassbiler 2017-18
Samtlige konvensjonelle biler i kommunen som kan skiftes ut med biogass skiftes til biler med biogassdrift, prosjektet ferdigstilles i 2019.
Borre idrettspark-friidrettsdekke
Deler av friidrettsanlegget har nådd sin levealder. Kunststoffdekket sprekker opp og gir snublefare.
Gjennomføres mht. liv og helse.
Bygningsmessige oppgraderinger-diverse bygg
Investeringer iht. vedtak om bærekraftig vedlikehold. For å dekke opp behovet for mindre løpende
investeringer er det satt av en samlepott av midler. Midlene som settes av tenkes brukt til løpende
oppgraderinger og forbedringer som reduserer driftsutgifter, herunder tenkes energiøkonomiserende
tiltak. Det er delegert myndighet til HKMK å prioritere midlene. Det fremmes politisk sak til HKMK i første
møterunde hvert år hvor ønskede prosjekter legges fram.
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ENØK-tiltak kommunale bygg
ENØK tiltak i kommunale bygg iht. vedtak i Klima- og energiplan. Det er vedtatt en plan for
energiøkonomisering som er basert på Klima- og energiplan. For at HK skal bli en null-utslipps kommune
må det investeres i energiøkonomisering.
Flomlysanlegg kunstgressbaner- oppgradering
Oppgradering til bedre og mer energieffektive lyskilder.
Flåtestyring for brøyting
Flåtestyring ved brøyting vil gi bedre mulighet for planlegging og gjennomføring samt at informasjon til
innbyggere blir mer automatisert. Pågående investeringsprosjekt som avsluttes i 2019.
Forprosjekt nytt renseanlegg
Dagens renseanlegg er i ferd med å nå sin utslippstillatelse. Prosjektering for bygging av nytt renseanlegg.
Freia - oppgradering av ventilasjon
Etablering av nytt energieffektivt ventilasjonsanlegg med SD-styring. Vil gi bedre inneklima.
Gjennomføres for å ivareta dagens krav til luftkvalitet (lovlig og forsvarlig), basert på dagens bruk.
Idrettshall Lystlunden
Ny idrettshall i Lystlunden iht. vedtak og plan for idrett- og friluftsliv. Prosjektet pågår, følger vedtatte
planer.
Infrastruktur Indre Havneby
Det skal etableres veier, vann- og avløp, strøm, fjernvarme og grønne områder. HK forestår prosjektet, og
vil kreve utlegg refundert via utbyggingsavtaler.
Kildesortering kommunale bygg
Innføring av effektiv kildesortering i kommunens bygg, utføres iht. politisk vedtak.
Kjøp og salg tomter/stripearealer
Kostnader til oppmåling og fradeling ved salg av tomter og stripearealer. Det selges hvert år mindre
arealer, herunder stripearealer. Dette skjer etter fullmakt.
Kommunale veier
Mindre investeringsbehov som for eksempel nye rekkverk, veilys eller kantstein. Gjennomføres mht. liv
og helse/trafikksikkerhet.
Kunstgress Borre idrettspark
Kunstgresset nærmer seg sin levetid og bør oppgraderes for å sikre lovlig og forsvarlig drift.
Kunstgress Lystlunden hovedbane
Dagens kunstgressdekke har nådd sin levealder. Behov for nytt kunstgressdekke for å sikre lovlig og
forsvarlig drift.
Leke og rekreasjonsanlegg Horten sentrum
Investeringer iht. vedtak i K-delplan for Horten Sentrum. 6-8 plasser videreutvikles som kvalitativt gode
leke- og rekreasjonsanlegg, bl.a. iht. frikjøpsordningen for lekearealer ifm. reguleringsplaner og
utbyggingsavtaler.
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Lysløyper- utskifting stolper
Internkontroll har avdekket at flere lysstolper er moden for utskifting. Nye lysstolper etableres mht. liv og
helse.
Nedgraving veilyskabler
Ved utbygging av vann- og avløp hvor Skagerak fjerner sitt nett, er det nødvendig av lovlighetshensyn å
fjerne alt veilysnett i lufta.
Oppgradering av branntiltak etter pålegg
HK har gjennomført en større kartlegging av bygningsmassen ifm. krav satt av brannvesenet og
oppgraderer bygningsmassen planmessig i fht. dette.
Park og idrettsanlegg- diverse investeringer
Det er et stort etterslep for vedlikehold innen Park og idrett. Midlene benyttes til målrettede tiltak for å
redusere løpende driftskostnader. Investeringer mht. liv og helse, sikkerhet samt omdømme for
kommunen.
Regulering og salg tomter Borreborgåsen
Reguleringsarbeider for nytt byggefelt (Miljølandsbyen Skoppum). Prosjektet skal være med på å øke
attraktiviteten og tilflyttingen til kommunen.
Salg av areal Indre Havneby
Bratsberg Holding AS (BH) kjøper eiendommer innenfor planområde for Indre Havneby som tilhører
Horten kommune (HK). Avtalen gir BH rett til å bygge ut og plikt til å kjøpe de av kommunens eiendommer
innenfor planområdet som avtalen omfatter. BH skal sikre at indre Havneby blir en attraktiv bydel med
nye boliger, interessante arbeidsplasser og gode fellesarenaer, og med byrom som fremmer Hortens
fremtidige utvikling og attraksjonskraft.
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder
Gamle utrangerte sikringsgjerder fornyes. Fjellskrenter sikres for å hindre fall. Diverse fjellsikringstiltak for
å hindre ras og steinsprang. Investeringer mht. innbyggernes helse og sikkerhet.
Skifte armatur veilys til LED
Alle konvensjonelle armaturer i HK byttes til LED. Gir innsparing i form av lavere energikost og lengre
levetid. Investeringer mht. det grønne skifte og vedtak om offensiv satsing på ENØK.
Solfangere og sesonglagring energi
Iht. tidligere vedtak skal Administrasjonen arbeide for innovasjon og miljø i alle nye prosjekter. Fanging
av sol på sommeren som deponeres i bakken for bruk på vinterstid er både miljørettet og nyskapende.
Planen er at prosjektet skal dekke energibehovet til ny idrettshall. Vil bidra til at hallen kan benyttes som
beredskapssenter siden den er selvforsynt med energi. Prosjektet tenkes benyttet som en inngangsport i
andre framtidige byggeprosjekter til samme teknologi.
Sykkelhotell Horten rådhus- H rutebilstasjon
Sykkelhotell ved Horten Rådhus vil bidra til bedre sykkelparkering ved et viktig knutepunkt i Horten. Sees
i sammenheng med at Horten er blitt sykkelby.
Sykkelplan
Mindre investeringer gjennomføres iht. Kommunedelplan: Hovedplan for sykkeltrafikk.
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Sykkelvei Sjøsiden- Bekkajordet
Prosjektering av gang- og sykkelvei fra Strandpromenaden 50 til Gamleveien er pågår.
Trafikksikkerhetstiltak
Investeringsbehov iht. gjeldende plan for trafikksikkerhet. Investeringer for å opprettholde en
betryggende trafikksikkerhetssituasjon i Horten. Økonomiplanen er en viktig del for å kunne søke
spleiselagsordninger / stønadsordninger fra fylkeskommunen og Staten.
Undervarme Lystlunden
Etablering av undervarme i Lystlunden etter tidligere politisk vedtak.
Urban dyrking
Urban dyrking vil gi positive effekter for klima og miljø, enkeltpersoners livskvalitet og være en kilde til
samhold i lokalsamfunnet. Prosjektet er tenkt gjennomført i samarbeid med frivillige.
Veilysmaster
Utrangerte veilysmaster må byttes etter gjennomført kartlegging, sikre liv og helse.
12.2.6. Horten havnevesen
Havna- adm bygg Bastø Fosen
I forbindelse med byggingen av nytt hotell på Rustadbrygga, rives Bastø Fosens nåværende kontorbygg.
Havnevesenet er i forhandlinger med Bastø Fosen om å bygge et nytt administrasjonsbygg/bryggekontor
hvor Bastø Fosen er leietager. Det etableres nytt bygg i to etg. på fergekaia som skal huse alle Bastø Fosens
ansatte.
Havna- Arbeidsmaskin
Havnevesenets driftsavdeling har behov for ny arbeidsmaskin, vi skifter ut den gamle. Arbeidsmaskinen
brukes til veivedlikehold og annet arbeid i havneområdet. Innkjøpet av ny maskin utlyses etter regler om
offentlig anskaffelser. Det vil være opsjon på ytterligere utstyr.
Havna- Indre havneby- småbåthavn
I forbindelse med Horten kommunes satsing og utbygging på Indre havneby vil havnevesenet anlegge
båtplasser for fritidsbåter. Siden prosjektet faller utenfor havneloven forutsettes avsetning på investert
kapital.
Havna- Innlandshavn Skoppum
Kjøp av areal til innlandshavn er gjennomført i 2018 jfr. kst. vedtak 066/18. I 2019 og 2020 vil
havnevesenet opparbeide området slik at flytting fra Langgrunn til Skoppum kan gjennomføres. Området
på Langgrunn frigjøres til annen utvikling. Horten havn opprettholder sin lagringskapasitet og vil kunne
tilby sine kunder gode lagringsmuligheter nær E18.
Havna- Kjøp av Tollbugt 6
Havnevesenet ønsker å få kontroll over de området som er regulert til trafikkhavn. Tollbugata 6 er en
lagerbygning inkl. en kontordel som eies av Smith Stål, Den grenser til havnevesenets driftsbygning i
Tollbugata . Det er ønske om å kjøpe resterende del av lageret.
I løpet av få år vil Tollbugata 10, som inneholder 2000 m2 innendørs lagring bli revet. Det er stor
etterspørsel etter lagringsareal i trafikkhavnen, og havnevesenet betrakter dette kjøpet som en sikker
investering. For å få last fra vei til sjø og øke andel sjøtransport må havnevesenet kunne tilby innvending
lagringsareal. Kontordelen kan benyttes til kjørekontor som i dag er etablert i brakke på Dypvannskaia.
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Havna- Miljøstasjon Åsgårdstrand
Horten havnevesen vil oppgradere Åsgårdstrand båthavn med miljøstasjon for sine gjester.
Miljøstasjonen vil bestå av nedgravde søppeltanker og vil legge til rette for kildesortering.
Havna- Molosikring dekke Åsgårdstrand
Etter at den nye delen av Åsgårdstrand båthavn sto ferdig i 2011 har været gjort ødeleggelser på moloen
i høst- og vinterhalvåret. Vi har nå fått utarbeidet en plan for molosikring i Åsgårdstrand og ønsker å få til
en varig løsning. Arbeidet fordeles over 2 år slik at sommerhalvåret blir mest mulig skjermet for støy og
arbeider.
Havna- Ny mobil kran
I 2005 kjøpte havnevesenet en brukt mobilkran som er i bruk i trafikkhavnen. Det vurderes kjøp av ny eller
brukt mobilkran tilpasset dagens og fremtidens behov. Det utarbeides egen spesifikasjonsbeskrivelse og
innkjøpet utlyses etter regler om offentlige anskaffelser.
Havna- omr reg HS1 - HS4 og kjørebaner
Horten kommune har i samarbeid med havnevesenet og Bane Nor igangsatt områderegulering for HACtomta inkl. biloppstillingsplass, tidligere jernbaneareal samt HS4. Asplan Viak er innleid konsulentmiljø til
å utarbeide en områdeplan for hele arealet. Områdeplanen skal gi konkrete føringer for utvikling av de
sjønære områdene fra Smith Stål i nord til Linden Park i Sør.
Havna- Oppgradering dypvannskaia
Havnelageret med kontorer i Tollbugata 10 er i svært dårlig forfatning og er ikke lenger regningssvarende
å vedlikeholde. Leietager har signert avtaler på andre bygg/lokaler og vil fraflytte Tollbugata 10 når
lokalene ferdigstilles. Deretter vil havnevesenet rive bygget på Dypvannskaia. Frigjøring av dette arealet
vil føre til en bedre godshåndtering og en mer effektiv havn. Riving av bygg, arealplanlegging av
kjørebaner, kranbaner og lagringsarealer på kaiområdet.
Havna- Oppgradering eksisterende fergeleier
Nye ferger i sambandet krever bredere kjørebro etter Statens vegvesens standard. Søndre leie- bredde ut
eksisterende kjørebro, egen gangvei for gående og syklende passasjerer på sørsiden.
Havna- rehab Rustadbrygga
I forbindelse med bygging av hotell på Rustadbrygga må havnevesenet oppgradere Rustadbrygga etter
rapport utarbeidet for området. I tillegg til renovering av eksisterende kaikant, spunt og innfestning, har
havnevesenet forpliktelser i forbindelse med hotellets kjøpekontrakt. Rive eksisterende kai, lage
motfylling, mudring, opparbeidelse av ny kai. Opparbeidelse av kyststi langs bryggekant.
Havna- rive bygninger Rustadbrygga
Etablering av nytt hotell på Rustadbrygga krever at de bygningene som står der pr. i dag rives. Dette
gjelder havnevesenets verksted og kontorlokaler for Bastø Fosen, samt 3 garasjer. Tiltaket forutsetter
bygging av hotell. Utlysning og riving av bygg.
Havna- salg av Havneparken tomt 2 og 3
Salg av tomter nr 2 og 3.
Havna- Salg hotelltomt
Kontrakt med Norlandia Eiendom vedr. salg av hotelltomt.
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Havna-Oppgradering byrom i Havna
Fortsette å utvikle gjestehavnsparken. En del av prosjektet avhenger av hotellutbygging på
Rustadbrygga. I 2019 vil vi ta for oss gangveien mellom amfiet og trerekka, samt en varig løsning for
toppdekke på molo. Ved bygging av hotell vil vi også starte på større deler av gjestehavnsparken.
Havna-oppgradering Tollbugt.1
Bygget ble overdratt fra Norsk stål/Hero Eiendom i forbindelse med opphør av Norsk Ståls leieavtale i
Horten havn. Ombygging av Tollbugt 1 for nye leietagere, bl.a. Viking Transport og Spedisjon
AS. Ombygging og totalrehabilitering av Tollbugt 1 (gml Preserven) til kontorbygg. I tillegg forhandles det
med andre leietagere på resterende del av bygget.
12.2.7. NAV Horten
Digisos IT-system NAV
Prosjektet NAV- Digisos (digital sosialhjelpssøknad) startet i 2017. Det er innkjøp av nytt system som
ivaretar elektronisk sosialhjelpssøknad.

12.3. Selvkost
Beløp i 1000
Investeringsprosjekter

Økonomiplan
2019
2020

2021

2022

Sum
2019-22

2020

2 980

0

0

0

2 980

2021

0

0

4 000

0

4 000

2022
2022
2020
2020
2022
2019

1 000
2 000
5 000
45 000
30 500
1 500

1 000
2 000
5 000
50 000
30 500
0

1 000
2 000
0
0
30 500
0

0
2 000
0
0
30 500
0

3 000
8 000
10 000
95 000
122 000
1 500

2019

2 000

0

0

0

2 000

89 980

88 500

37 500

32 500

248 480

89 980

88 500

37 500

32 500

248 480

Ferdig
år

Teknisk
Avløpsmodell
Falkensten
renseanleggnytt
polymeranlegg
Forprosjekt nytt renseanlegg
Maskiner og annet utstyr VA
Overvannsløsning fra Holtandalen
Tosidig forsyning vann til Horten
Vann og avløp
Vannmodell selvkost
Åsgårdstrand
renseanleggoppgradering
Sum Teknisk
Sum

12.3.1. Teknisk
Avløpsmodell
Det investeres i en avløpsmodell for å sikre tilstrekkelig kapasitet av overvann i byen. Videre for å sikre at
det ikke oppstår hendelser med inntrengning av overvann/kloakk i bygninger.
Falkensten renseanlegg- nytt polymeranlegg
Nytt polymeranlegg for å tilfredsstille lovkrav, krav til renseprosess.
Forprosjekt nytt renseanlegg
Dagens renseanlegg er i ferd med å nå sin utslippstillatelse. Prosjektering for bygging av nytt renseanlegg.
Maskiner og annet utstyr VA
Oppgradering av utrangert maskinpark i mer miljøvennlig utstyr. Det investeres i tyngre maskiner og utstyr
som effektiviserer dagens drift.
Overvannsløsning fra Holtandalen
Ekstremværet øker og Holtandalen har hatt 4 oversvømmelser siden 2006. Prosjektering av
overvannsløsning for Holtandalen pågår.
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Tosidig forsyning vann til Horten
Nåværende vannledning via Granly Trimveien er eneste forsyning til Horten by. Det bygges vann- og avløp
Nykirke-Horten sammen med sykkelsti.
Vann og avløp
Nødvendig oppgradering av vann- og avløpsnettet for å opprettholde en betryggende kvalitet på
tjenesten. Midlene som settes av benyttes til løpende oppgraderinger og forbedringer som
reduserer uønskede hendelser i VA-nettet. Det er delegert myndighet til HKMK å prioritere midlene. Det
fremmes politisk sak til HKMK i første møterunde hvert år hvor ønskede prosjekter legges fram.
Vannmodell selvkost
Det investeres i en vannmodell for å sikre tilstrekkelig leveranser av rent vann til byens innbyggere. Videre
for å sikre tilstrekkelig trykk og vannmengde til beredskap ved permanent og midlertidige situasjoner.
Investeringer mht. nødvendig trygghet for innbyggerne.
Åsgårdstrand renseanlegg-oppgradering
Luktreduserende tiltak (kullfilter) for å ivareta lovkrav.
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13. HR
Horten kommune er Hortens største arbeidsplass med ca. 2300 ansatte fordelt på ca. 1800 årsverk. I
tillegg har vi mange tilkallingsvikarer, oppdragstakere, beredskapshjem og støttekontakter. 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 helse-fremmende arbeidsmiljøer. For å oppnå dette er fokus på
kompetanse, HMS, hele stillinger, med-bestemmelse, medarbeiderskap og ledelse viktig.
Horten kommune baserer sin arbeidsgiverpolitikk på følgende verdier:






Åpenhet
Raushet
Tillit
Respekt
Omsorg

Arbeidsgiverpolitikk
Horten kommune som organisasjon er åpen og kompleks. Dette understreker at gode og trygge ledere er
avgjørende for at kommunen skal kunne lykkes i sin tjenesteproduksjon til innbyggere og samtidig ivareta
et helsefremmende arbeidsmiljø.
Lederopplæring
Viktigheten av god ledelse har over tid vært godt forankret innen trepartssamarbeidet. Det er laget en
plan for lederopplæring som er et viktig satsingsområde for å nå kommunens mål. Planen er tredelt.




Opplæring av nye ledere
Lederforum, sånn gjør vi det i Horten. 3 timers møte hver mnd.
Utvidede ledersamlinger 1-2 ganger pr år.

Det er lagt opp til å gjennomføre et lederutviklingsprogram i løpet av planperioden.
Kompetanse
Det er et fokus på at Horten kommune har riktig kompetanse for å utføre oppgavene. Det er derfor viktig
at det rekrutteres inn riktig og god kompetanse, og at det satses på kompetansebygging hos de som
allerede er ansatt.
Mye gjøres med midler fra Fylkesmannen til kompetanseheving innenfor helseområdet. Mange ansatte
tar hvert år fagbrev eller annen helseutdannelse med stipend fra disse midlene.
Målrettede kompetansehevende tiltak må være et mål i perioden. Kompetanseplanlegging er viktig tiltak
for å ivareta riktig kompetanse.
E-læring gjennom KS-læring vil være et viktig tilskudd til kompetanseutvikling og lederutvikling. Da kan
opplæring gjennomføres når det passer den enkelte.
Økte stillingsstørrelser
Statistikken viser en økning i antall heltidsstillinger. Totalt er ca. 50 % ansatt i heltidsstilling. Det er en
økning, og ligger over gjennomsnittet for resten av landet, og de andre Vestfoldkommunene.
En stor andel av deltidsarbeidende har redusert arbeidstid etter eget ønske, både ved at det er søkt om
permisjon ihht Arbeidsmiljøloven, og for å ha mulighet til å ta enkeltvakter når det passer den enkelte. Det
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er i stor grad tilrettelagt for de som ønsker færrest mulig helgevakter, som har den konsekvens at det
skapes mange små stillinger for å fylle bemanningsbehovet. Mange av disse småstillingene dekkes av
studenter. Det arbeides aktivt med å øke stillingsstørrelser til ønsket størrelse, og gjennomsnittlig
stillingsstørrelse øker stadig.
Horten kommune skal delta i et prosjekt i regi av KS, kalt Nytt blikk, i perioden 2018-2020, med formål å
øke antall større stillinger.
Lærlinger
Horten kommune vil ha behov for et økt antall fagarbeidere i årene som kommer. Det har tidligere vært
et mål å ha en lærling pr 1000 innbyggere. Horten kommune har i 2017 økt fra 18 til 27 lærlinger. Horten
kommune er fra 2017 medlem i OKOS (opplæringskontoret for offentlig sektor), som bistår i ansettelse,
oppfølging og gjennomføring av læretiden.
Det bør være et mål for planperioden å øke antall læringer ytterligere slik at vi på sikt når 2 lærlinger pr
1000 innbyggere, slik KS foreslår.
Medarbeidertilfredshet
Horten kommune har innført 10- faktor (KS medarbeiderundersøkelse). Denne skal gjennomføres minst
hvert andre år. Det er 39 påstander som besvares elektronisk, og som oppsummeres i 10 viktige faktorer.
Faktorene er Oppgavemotivasjon, Mestringstro, Autonomi, Bruk av kompetanse, Mestringsorientert
ledelse, Rolleklarhet, Relevant kompetanseutvikling, fleksibilitetsvilje, Mestringsklima og nytteorientert
motivasjon.
Første undersøkelse ble gjennomført våren 2017, og ga gjennomgående gode score. Resultatene følges
opp i personalmøter for å se på mulige forbedringsområder. Resultatet i 2017 viser tydelig at
kompetanseutvikling er noe som bør ha større fokus i planperioden. Medarbeidernes tilfredshet er viktig
for å yte gode tjenester, og for å utfordre organisasjonen til nytenkning, tjenesteutvikling og innovasjon.
Medbestemmelse
Tillitsvalgtapparatet deltar gjennom den etablerte strukturen for medbestemmelse på kommunenivå i
Administrasjonssjefens ledermøte, i administrasjonssjefens overordnede drøftingsmøter, i
Arbeidsmiljøutvalget (AMU), og lokalt gjennom HMS og kvalitetsutvalg og medbestemmelsesmøter i
enhetene. Organisasjonene har to representanter i Administrasjonsutvalget.
Sykefravær
Det er og skal være et stort fokus på kostnadene ved sykefravær. Det store fokuset på langsiktig og
vedvarende oppfølging ser ut til å gi gode resultater, og fraværstallene har en jevn synkende tendens.
Lavere fraværstall gir oss mer stabil bemanningssituasjon, økt kvalitet på tjenestene, bedre trivsel og
mindre slitasje på alle de som er på jobb hver dag.
I 2018 ble prosjektet "NAV i Horten" startet opp. Dette er et arbeid hvor NAV lokalt, NAV arbeidslivssenter
og Horten kommunes IA-ansvarlige samarbeider for et redusert sykefravær. Dette har allerede gitt
resultater for å redusere sykefraværet. Formålet med dette arbeidet er å få et stabilt sykefravær på 7%.
Oppnår Horten kommune dette, vil vi ha et lavere sykefravær enn sammenliknbare kommuner.
Særlige fokusområder i perioden
 Effektivisering av HR-prosesser i det nye HR-systemet.
 Fokus på rekruttering og kompetanseutvikling
 E læring
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14. Vedlegg
14.1. Vedlegg – Forskriftsrapporter
14.1.1. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

2019

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Andre generelle statstilskudd

-663 495
-733 418
-72 155

-669 228
-754 721
-64 567

-686 509
-788 360
-49 582

Sum frie disponible inntekter

-1 469 068

-1 488 516

-11 790
41 990
57 344

Økonomiplan
2020

2021

2022

-686 509
-790 098
-48 482

-686 509
-790 701
-47 982

-686 509
-790 773
-47 982

-1 524 451

-1 525 089

-1 525 192

-1 525 264

-11 390
48 846
57 663

-9 856
54 596
62 939

-9 756
56 596
69 939

-9 656
59 096
75 439

-9 555
60 096
75 439

87 543

95 119

107 679

116 779

124 879

125 980

32 532
7 755

6 238
3 748

2 205
3 748

2 205
3 748

2 205
3 748

2 205
3 748

-14 219

0

0

0

0

0

-1 642

-2 813

-1 000

-1 000

0

0

24 426

7 173

4 953

4 953

5 953

5 953

10 000
10 000
-1 347 099 -1 376 224
1 309 850 1 376 224

10 000
-1 401 819
1 401 819

10 000
-1 393 357
1 393 357

10 000
-1 384 360
1 384 360

10 000
-1 383 331
1 383 331

0

0

0

0

Frie disponible inntekter

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Avdrag på lån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger

Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investering

Overført til investering
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

-37 250

0
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14.1.2. Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

Administrasjon
Helse og velferd
Oppvekst
Kultur og samfunnsutvikling
Teknisk
Finans
Horten havnevesen
NAV Horten
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

74 763
461 127
578 514
60 031
95 021
-40 399
-12 143
92 936

78 344
468 947
596 188
65 011
99 414
-12 710
-10 448
91 478

78 242
466 534
596 388
65 370
97 041
10 328
-3 748
91 664

77 764
464 083
593 259
65 937
96 454
10 328
-3 748
89 280

77 656
460 994
589 314
65 416
95 729
10 328
-3 748
88 671

77 135
460 846
589 126
65 296
95 706
10 328
-3 748
88 642

1 309 850

1 376 224

1 401 819

1 393 357

1 384 360

1 383 331

14.1.3. Budsjettskjema 2A – Investering
Beløp i 1000
2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

2019 -2022

Finansieringsbehov

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

666 215
50 000
0
8 600
0
15 000

404 930
50 000
0
8 600
0
10 400

174 120
50 000
0
8 600
0
11 900

79 200
50 000
0
8 600
0
15 500

1 324 465
200 000
0
34 400
0
52 800

739 815

473 930

244 620

153 300

1 611 665

-388 532
-45 100
-17 850
-87 521
-169 812
0

-264 355
-54 500
-850
-43 625
-89 600
0

-159 420
-23 300
0
-26 300
-15 600
0

-110 719
-15 800
0
-7 181
-8 600
0

-923 026
-138 700
-18 700
-164 627
-283 612
0

-708 815

-452 930

-224 620

-142 300

-1 528 665

-10 000
0
-21 000

-10 000
0
-11 000

-10 000
0
-10 000

-10 000
0
-1 000

-40 000
0
-43 000

-31 000

-21 000

-20 000

-11 000

-83 000

0

0

0

0

0

Ekstern finansiering

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Intern finansiering

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum intern finansiering
Udekket/udisponert

Side 180 av 185

Horten kommune

Økonomiplan for 2019-2022

14.1.4. Budsjettskjema 2B – per område
Beløp i 1000
Tjenesteområde

Økonomiplan
2020
2021

2019

Sum
2019 - 2022

2022

Administrasjon

Til valg - innvendig mobilt dekke og
valgavlukker
IT 2018
Horten 2.0 FFF 2018

850

0

0

0

850

4 050
1 850

3 500
2 250

5 800
500

5 800
500

19 150
5 100

Sum

6 750

5 750

6 300

6 300

25 100

6 500
0
0
2 500
110
300
300
2 500
0
750
200
500

0
20 000
0
0
0
0
0
2 000
3 000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6 500
20 000
3 000
2 500
110
300
300
4 500
3 000
750
200
500

20 000

0

0

0

20 000

23 000
4 000
1 000
1 000
500

10 000
0
1 000
1 000
500

15 000
0
1 000
1 000
500

0
0
0
0
0

48 000
4 000
3 000
3 000
1 500

63 160

37 500

17 500

3 000

121 160

Helse og velferd

Freia - oppgradering av ventilasjon
Ludvig Løvåsgt til dagsenter
Indre Havn sykehjem - fasade
Elektroniske dørlåser i hjemmetjenesten
Trådløst nettverk sykehjem
Lydisolere pasientrom i sykehjem
Bil til matombringing kjøkken
Nye ovner på kjøkken sykehjem
Braarudåsen senter - fasade
Braarudåsen senter-kjøkken 1.etg
Braarudåsen- nye takheiser
Braarudåsen- oppgradering basseng
Prosjekt borettslag unge med utv.hemming
2014-18
Boligbygging, fase 1, 2016-18
Ombygging Freia 2018
Velferdsteknologi Helse 2018
Helse og Velferd IT investeringer 2018
Helse og Velferd innovasjon2018
Sum
Oppvekst

Lillås skole, gymsal
Nærmiljøanlegg Fagerheim skole
Orerønningen u-skole - nytt tak
Borre u-skole - inneklima
Granly Skole
Horten Natursenter 2014-17
Holtan skole- oppgr tak og vent.anl. del 2
2016-18
Utkjøp areal i Åsgårdstrand 2017-18
Sentrum skole rehab. 2017-18
Nordskogen skole rehab. 2017-18
Fagerheim skole rehab/oppgradering 201718
Oppvekst IT-investeringer 2018

0
0
500
2 000
9 500
400

0
1 000
7 500
0
0
0

9 000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

9 000
1 000
8 000
2 000
9 500
400

16 000

0

0

0

16 000

7 500
30 568
500

0
0
41 590

0
0
44 590

0
0
0

7 500
30 568
86 680

34 243

10 000

0

0

44 243

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

Sum

102 711

61 590

55 090

1 500

220 891

3 500
4 700
250
1 100
600

0
0
0
1 100
600

0
0
0
0
600

0
0
0
0
0

3 500
4 700
250
2 200
1 800

2 400

4 000

2 000

0

8 400

15 000
200

0
0

11 000
0

0
0

26 000
200

4 500

0

0

0

4 500

250

0

0

0

250

Kultur og samfunnsutvikling

Kulturkvartalet utstyr og inventar Storgt 37
Digitalt Munchsenter
Lokalhistorisk senter-isolasjon
Rådstugata 3-5 brannvern
LEVENDE BY 2015-18
Rehab rådhuskvartalet Åsgårdstrand 201617
Kulturkvartalet rehab alt.1 2017-18
Munchs hus rehab og utvikling 2017-18
Biblioteket og familiehuset ventilasjon
2017-18
Skjødselsplan Munch-parken 2018
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Tjenesteområde

Økonomiplan
2020
2021

2019

Bystrategi Åsgårdstrand 2018
Investeringer Horten Kirkelig fellesråd 2018
Sanering av forurensning Excide 2016-18
Indre Havn sanering forurensning 2017-18
Sum

Sum
2019 - 2022

2022

300
3 500
300
112 124

300
3 900
0
90 000

300
6 100
0
8 000

0
4 600
0
0

900
18 100
300
210 124

148 724

99 900

28 000

4 600

281 224

0

0

4 000

0

4 000

1 000

1 000

0

0

2 000

3 000

0

0

0

3 000

1 000
1 000
600
2 500
2 000
110
500
1 700
2 000

1 000
1 000
0
0
0
0
0
500
2 000

0
1 000
0
0
0
6 000
0
500
2 000

0
1 000
0
0
0
20 000
0
500
2 000

2 000
4 000
600
2 500
2 000
26 110
500
3 200
8 000

500

500

500

0

1 500

500

500

0

0

1 000

92 400

1 000

0

0

93 400

5 000

5 000

0

0

10 000

3 000
4 500
1 500
2 980
500
2 500
1 000
30 000
500
0
1 850
1 000
45 000

0
3 000
0
0
0
2 500
0
38 000
2 760
300
0
1 000
50 000

0
3 000
0
0
0
0
0
0
1 000
300
0
1 000
0

0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
300
0
1 000
0

3 000
13 500
1 500
2 980
500
5 000
1 000
68 000
4 260
900
1 850
4 000
95 000

2 000

0

0

0

2 000

2 000
500
1 030
0
6 000
100
6 500
800
2 500

2 000
0
830
2 000
5 000
100
0
0
0

2 000
0
830
0
4 000
100
0
0
0

0
0
0
0
4 000
0
0
0
0

6 000
500
2 690
2 000
19 000
300
6 500
800
2 500

2 000

1 500

1 500

1 500

6 500

Teknisk

Falkensten renseanlegg- nytt
polymeranlegg
Sykkelhotell Horten rådhus- H
rutebilstasjon
Flomlysanlegg kunstgressbaneroppgradering
Leke og rekreasjonsanlegg Horten sentrum
Sykkelplan
Veilysmaster
Kunstgress Lystlunden hovedbane
Regulering og salg tomter Borreborgåsen
Allaktivitetshus Åsgårdstrand
Urban dyrking
Trafikksikkerhetstiltak
Maskiner og annet utstyr VA
OPPGR.AV BRANNTILTAK ETTER PÅLEGG
2015-18
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder
2015-18
IDRETTSHALL LYSTLUNDEN 2015-18
Selvkost - Overvannsløsning fra
Holtandalen 2016-18
Kildesortering komm bygg 2016-18
ENØK tiltak komm bygg 2016-17
Vannmodell selvkost 2017-18
Avløpsmodell 2017-18
Kommunale veier 2017-18
Armatur veilys LED 2017-18
Biogassbiler 2017-18
Indre Havneby infrastruktur 2017-18
Lysløyper utskifting stolper 2017-18
Indre Havneby salg av komm eiend 2017
Undervarme Lystlunden 2018
VA-Forprosjekt nytt renseanlegg 2018
VA-Tosidig forsyning vann til Horten 2018
VA-Åsgårdstrand renseanlegg-oppgradering
2018
Biler, maskiner og utstyr 2018 (uten VA)
Flåtestyring for brøyting 2018
Nedgraving veilyskabler 2018
Sykkelvei Sjøsiden-Bekkajordet 2018
Investering diverse bygg 2018
Kjøp og salg tomter/stripearealer 2018
Solfangere og sesonglagring energi 2018
Borre idrettspark oppgradering 2018
Rehab kunstgress Borre idrettspark 2018
Park og idrettsanlegg- diverse investeringer
2018
Vann og avløp
Sum

30 500

30 500

30 500

30 500

122 000

262 070

151 990

58 230

63 800

536 090

0
1 500
0

2 500
0
5 000

1 500
0
5 000

0
0
0

4 000
1 500
10 000

Horten havnevesen

Havna- Indre havneby- småbåthavn
Havna- Arbeidsmaskin
Havna- Oppgradering dypvannskaia
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Tjenesteområde

Økonomiplan
2020
2021

2019

Havna- Ny mobil kran
Havna- Innlandshavn Skoppum
Havna- Miljøstasjon Åsgårdstrand
Havna- Molosikring dekke Åsgårdstrand
Havna- Kjøp av Tollbugt 6
Havna- salg av Havneparken tomt 2 og 3
HAVNA-OPPGRADERING BYROM I HAVNA
2015-18
Havna- Oppgr.eksisterende fergeleier 201618
Havna-oppgradering Tollbugt.1 2017-18
Havna- rehab Rustadbrygga 2018
Havna- rive bygninger Rustadbrygga 2018
Havna- adm bygg Bastø Fosen 2018
Havna- omr reg HS1 - HS4 og kjørebaner
2018

Sum
2019 - 2022

2022

0
4 000
600
1 000
6 000
0

15 000
2 000
0
1 000
0
200

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

15 000
6 000
600
2 000
6 000
200

5 000

2 500

2 500

0

10 000

10 000

0

0

0

10 000

20 000
15 000
2 000
15 000

0
15 000
0
5 000

0
0
0
0

0
0
0
0

20 000
30 000
2 000
20 000

2 500

0

0

0

2 500

82 600

48 200

9 000

0

139 800

Digisos IT-system NAV 2017-18

200

0

0

0

200

Sum

200

0

0

0

200

666 215

404 930

174 120

79 200

1 324 465

Sum
NAV Horten

Sum investeringer
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14.1.5. Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift
Beløp i 1000
Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

2019

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter

-84 311
-181 288
-289 668
-733 418
-72 155
-2 922
-663 495
0
0

-86 122
-189 426
-216 778
-754 721
-64 567
-50
-669 228
0
0

-84 985
-191 081
-210 654
-788 360
-49 582
-50
-686 509
0
0

Sum driftsinntekter

-2 027 257

-1 980 892

1 069 561
278 029

Økonomiplan
2020

2021

2022

-84 985
-191 127
-210 654
-790 098
-48 482
-50
-686 509
0
0

-84 985
-191 173
-210 654
-790 701
-47 982
-50
-686 509
0
0

-84 985
-191 219
-210 654
-790 773
-47 982
-50
-686 509
0
0

-2 011 222

-2 011 906

-2 012 055

-2 012 173

1 051 911
317 295

1 025 223
315 039

1 025 648
315 039

1 025 648
315 039

1 025 648
315 039

192 322

178 269

179 568

179 468

179 468

179 468

222 342

228 749

235 643

235 643

235 643

235 643

112 016
89 633
-1 380

99 674
65 000
-1 099

139 419
65 000
-3

130 578
65 000
-3

121 627
65 000
-3

120 644
65 000
-3

1 962 524

1 939 799

1 959 889

1 951 373

1 942 422

1 941 439

-64 733

-41 093

-51 333

-60 533

-69 633

-70 734

-11 790

-11 390

-9 856

-9 756

-9 656

-9 555

0

0

0

0

0

0

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån

-926

-1 250

-1 250

-1 250

-1 250

-1 250

-12 716

-12 640

-11 106

-11 006

-10 906

-10 805

Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån

41 991
0
57 344
892

48 848
0
57 663
1 050

54 598
0
62 939
1 050

56 598
0
69 939
1 050

59 098
0
75 439
1 050

60 098
0
75 439
1 050

Sum finansutgifter

100 227

107 561

118 587

127 587

135 587

136 587

87 511

94 921

107 481

116 581

124 681

125 782

Sum finansinntekter
Finansutgifter

Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

Motpost avskrivninger

-89 633

-65 000

-65 000

-65 000

-65 000

-65 000

Sum avskrivninger

-89 633

-65 000

-65 000

-65 000

-65 000

-65 000

Netto driftsresultat

-66 855

-11 172

-8 852

-8 952

-9 952

-9 952

-14 219

0

0

0

0

0

-1 642
-19 820

-3 313
-6 039

-1 500
-6 139

-1 500
-6 039

-500
-6 039

-500
-6 039

-35 681

-9 352

-7 639

-7 539

-6 539

-6 539

10 351

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

32 532

6 238

2 205

2 205

2 205

2 205

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Sum bruk av avsetninger
Avsetninger

Overført til investering
Avsatt til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
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Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

2019

2021

2022

22 403

4 286

4 286

4 286

4 286

4 286

Sum avsetninger

65 287

20 524

16 491

16 491

16 491

16 491

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

-37 250

0

0

0

0

0

2021

2022

Avsatt til bundne driftsfond

Økonomiplan
2020

14.1.6. Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering
Beløp i 1000
Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

2019

Økonomiplan
2020

Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

-45 100
0
-161 212
-87 521
0
-17 850
0

-54 500
0
-81 000
-43 625
0
-850
0

-23 300
0
-7 000
-26 300
0
0
0

-15 800
0
0
-7 181
0
0
0

Sum inntekter

0

0

-311 683

-179 975

-56 600

-22 981

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

586 199

364 797

152 785

72 019

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

80 016
0
0

40 133
0
0

21 335
0
0

7 181
0
0

Sum utgifter

0

0

666 215

404 930

174 120

79 200

Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

8 600
50 000
0
0
15 000
0

8 600
50 000
0
0
10 400
0

8 600
50 000
0
0
11 900
0

8 600
50 000
0
0
15 500
0

Sum finanstransaksjoner

0

0

73 600

69 000

70 500

74 100

Finansieringsbehov

0

0

428 132

293 955

188 020

130 319

Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-388 532
0
-8 600
-10 000
0
0
0
-20 000
-1 000

-264 355
0
-8 600
-10 000
0
0
0
-10 000
-1 000

-159 420
0
-8 600
-10 000
0
0
0
-9 000
-1 000

-110 719
0
-8 600
-10 000
0
0
0
0
-1 000

Sum finansiering

0

0

-428 132

-293 955

-188 020

-130 319

Udekket/udisponert

0

0

0

0

0

0

Investeringsinntekter

Investeringsutgifter

Finanstransaksjoner

Finansiering
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