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Kommunedirektøren har ordet 
 
Aktiviteter og inntekter må tilpasses et høyere kostnadsnivå fra og med 2023 

Utgangen av 2022 er preget av to vesentlige endringer i norsk økonomi: 
-Økte renter 
-Økte strømpriser 

Selv om vi trolig vil få kontroll på den kraftige prisveksten vi har i de fleste markeder, er det få prognoser 
som ser for seg at særlig rente- og energipriser vil komme tilbake til de svært lave nivåene vi hadde før 
Russland startet krigen i Ukraina. Strømprisen er konkurranseutsatt - og den historiske styringsrenta til 
Norges Bank har ligget på +/- 4%.  

Kommunelovens §1 pålegger kommunen å sikre en bærekraftig økonomi i et langsiktig perspektiv. I 
kapittelet om befolkningsutvikling, er det redegjort for demografikostnadene fremover - vi blir flere 
eldre og færre ynge. Det vil være helt nødvendig å ta hensyn til dette i planer og budsjetter fremover for 
å sikre en bærekraftig økonomi. Utfordringene som er beskrevet bl.a. i de siste årenes budsjett, med økt 
antall innbyggere over 80 år, økende behov for helse- og omsorgstjenester blant unge og økende 
finanskostnader tilsier ikke bare fortsatt en stram økonomistyring i Horten kommune. Vi bør utnytte 
handlingsrommene som vi kan skape gjennom vridning av helsetjenester til hjemmebaserte tjenester og 
vurdere effektivisering av skolestrukturen som følge av mindre barnekull.   

I forslaget som legges frem er det så langt det er mulig tatt hensyn til drøftingsinnspill fra 
hovedtillitsvalgte om å unngå rene oppsigelser. 

Med dette overordnede bakgrunnsteppet har kommunedirektøren valgt å legge vekt på følgende i 
forslaget til økonomi- og handlingsplan 2023-2026: 

• Bruk av fond og innføring av eiendomsskatt 

• Lovlig/forsvarlig drift 

• Betydelig reduksjon i investeringstakt 

• Bo trygt lenger hjemme 

• Forebygging, tidlig innsats og samhandling 

• Skjerming av utsatte grupper 

• Påvirkningsperspektivet 

• Medvirkning 

 Bruk av fond og innføring av eiendomsskatt 

Kombinasjonen av økte energikostnader og økt rente, sammen med en svært høy investeringstakt, gjør 
at kommunedirektøren vurderer at kommunens økonomi ikke er bærekraftig uten økte inntekter 
og/eller betydelig reduksjon i både investeringer og tjenesteproduksjonen. For å unngå oppsigelser - og 
trappe ned produksjon ved naturlig avgang - foreslås bruk av inntil kr. 100 mill av driftsfond over 3 år. I 
2023 ber kommunedirektøren om at eiendomsskatt utredes, slik at det er klart for innføring fra 2024. I 
det fremlagte forslaget er dette en nødvendig finansiering av drift og investeringer på et nivå som sikrer 
fortsatt gode tjenester til innbyggerne. 
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Lovlig/forsvarlig drift 

En kommune kan ikke basere seg utelukkende på lovlig/forsvarlig drift. Da vil for eksempel all utvikling, 
trivsel og forebygging stanse. For mange vil nok det utfordre forsvarlighetsbegrepet. I forslaget til 
økonomi- og handlingsplan ligger det inne kraftige tiltak for å redusere tjenester i kommunen. Tiltakene 
handler i stor rad om å redusere ansatte og folkevalgte til det som er omtalt som lovens minimum, eller 
vedtatte bemanningsnormer. Vi har hatt som mål å skjerme kvaliteten i tjenestene. Horten kommune er 
i flere målinger kåret blant landets mest effektive kommuner. Det er derfor et begrenset handlingsrom 
for reduksjoner, uten at det vil gå ut over lovlige/forsvarlige tjenester. 

Betydelig reduksjon i investeringstakt 

Horten kommune har de siste årene gjennomført betydelige investeringer; Åsgården skole, Granly skole, 
Fagerheim skole, Nordskogen skole, fornyelse av bil- og utstyrspark, boliger, idrettshall og mye mer. 
Dette har ført til låneopptak langt over den vedtatte handlingsregelen. Handlingsregelen har definert 70 
mill. kr som et bærekraftig nivå på investeringer. I den fremlagte økonomi- og handlingsplan foreslår 
kommunedirektøren å utsette en rekke investeringer som tidligere har ligget inne i planen - men som 
det ikke er rom for med de kostnadene som dagens renter og priser innebærer. Selv med de 
reduksjonene som foreslås, og hensyntatt salgsinntekter, vil investeringstakten være høyere enn 
handlingsregelen skulle tilsi - og følgelig blir belastningen på driftsrammene økt. Vi har likevel ønsket å 
legge opp til politiske prosesser, der man kan velge bort investeringer som er tatt med i budsjettet for å 
kunne ta inn investeringer som ikke ligger inne i budsjettet. Vi har altså lagt opp til å være helt åpne på 
hvilke prosjekter som er kuttet, slik at dette også skal være lett tilgjengelig for vurderinger.  

Bo trygt lenger hjemme 

En av landets viktige satsinger fremover, er å kunne møte veksten i antall eldre over 80 år med gode 
tjenester. Et av de viktigste strategiske grepene for å få dette til, er å sikre at folke kan bo trygt hjemme 
lengst mulig. Da må vi styrke både teknologiutvikling og bemanning i hjemmebaserte tjenester - og 
forebygge behovet for sykehjemsplasser. Dette gjør det viktig å oppfordre innbyggere til å ta ansvar for 
å forberede egen alderdom - i eget hjem - samt å finne de gode løsningene for tilrettelagte boliger i 
kommunal regi. Dersom befolkningsprognosene slår til, vil det bli nødvendig å styrke bemanningen i 
helse og velferdssektoren. 

Forebygging, tidlig innsats og samhandling  

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trådte i kraft 1. januar 2022. Kommunene fikk økt 
faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordnede målet med reformen er et bedre 
barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov.  

Intensjonen med barnevernsreformen fra statens side er å gi kommunene insentiver og muligheter til 
mer forebygging og mer samarbeid på tvers av tjenester. Selv om reformen først og fremst regulerer 
barnevernet, er det enighet om at målene best oppnås gjennom endringer i hele 
oppvekstsektoren. Satsingen er godt forankret i temaplan “0-24”.  I budsjettet er det lagt opp til å 
skjerme satsingen på forebygging og tidlig innsats.  

Skjerming av utsatte grupper 

Kommunen har en rekke tilbud til sårbare barn, unge og unge voksne, som dagaktiviteter, 
avlastningstilbud m.v. - og som ikke er lovpålagte. Kommunedirektøren har likevel vurdert tilbudene til 
disse gruppene som så viktige at de er forsøkt skjermet i budsjettet.  
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Påvirkningsperspektivet  

«Horten. Mulighetene er akkurat her.» er kommunens overordnede visjon. Dette ligger til grunn for å 
velge påvirkningsperspektivet. Kontinuerlig og systematisk tverrsektorielt arbeid for god utdanning, 
attraktivt næringsliv, høy bokvalitet og god stedsutvikling er det langsiktige fokuset for å sikre en god 
samfunnsutvikling og bærekraftig økonomi i årene som kommer. Vi er avhengig av å være en attraktiv 
kommune for tilflytting slik at vi kan balansere befolkningsutviklingen. Kommunedirektøren 
understreker viktigheten av det gode samarbeidet med næringslivet generelt - og spesielt viktigheten av 
å sikre gode prosesser knyttet til flyttingen av Kongsberggruppen til HIP.  

Medvirkning 

Med så krevende økonomiske utfordringer som kommunen nå står overfor, er det ikke mulig å unngå 
forslag om kutt i tjenesteproduksjonen. Det er heller ikke tvil om at innbyggerne vil merke en rekke 
endringer og bortfall av noen tjenester tilbud. Det er nettopp i krevende tider at styrken i et godt 
samarbeid viser seg. Kommunedirektøren opplever å ha hatt god dialog med tillitsvalgte underveis i 
budsjettprosessen - og knyttet til strategiske valg. Ledelsen har lyttet til tillitsvalgte klare innspill om å 
unngå rene oppsigelser, og har derfor redusert de mest inngripende tiltakene ved bruk av fond på kort 
sikt - og innføring av eiendomsskatt. Jeg vil benytte anledningen til å takke ledere, tillitsvalgte og ansatte 
for en konstruktiv deltakelse i arbeidet frem til et svært krevende budsjettforslag. Nå legges det opp til 
medvirkning fra innbyggere, frivillige og næringslivet - slik at alle deres innspill kan komme med - i 
forkant av politisk vedtak. 
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Slik leser du økonomiplanen 
 
For å forstå økonomiplanen, kan det være nyttig å ha sett litt på hvordan økonomiplanen er bygd opp. 

Formelt budsjettvedtak 

Formelt vedtas budsjettet i forhold til oppstillingene i budsjettskjemaene i §§5-4 og 5-5. 
Paragrafbestemmelsene referer til kommunelovens forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap 
og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. 

Følgende budsjettskjemaer gjelder for driftsbudsjettet: 

• §5-4 - Bevilgningsoversikter drift (1A) 

• §5-4 - Sum bevilgninger drift, netto (1B) 

Følgende budsjettskjemaer gjelder for investeringsbudsjettet: 

• §5-5 - Bevilgningsoversikter - investering (2A) 

• §5-5 - Bevilgningsoversikter - investering (2B) 

Det er disse budsjettskjemaene som utgjør det formelle budsjettvedtaket, og det er kun budsjettåret 
tilsvarende det første året i økonomiplanen som har bindende virkning. Imidlertid tilsier regelverket at 
det skal angis fireårige planer også for budsjett, og denne fireårsplanen utgjør til sammen 
økonomiplanen. Årsbudsjettet er altså det første året i en økonomiplanperiode. 

I tillegg plikter kommunen i økonomiplanen å legge frem budsjettskjema §5-6 Økonomisk oversikt drift. 
Formelt sett er det anledning til å levere denne oppstillingen etter at økonomiplanen eller årsbudsjettet 
er vedtatt. Oversikten er derfor ikke en formell del av budsjettvedtaket, men oppstillingen følger som en 
direkte konsekvens av det som vedtas i budsjettskjema 1A og 1B. 

Skjemaene er gjengitt både under kapittel for budsjettvedtak, men kan også leses av vedlegg til 
økonomi- og handlingsplan. 

Driftsbudsjettet 

Tabellene i driftsbudsjettet viser beløp per år i planperioden 2023-2026. I driftsbudsjettet vises alle 
endringer på kommunalområdene fra vedtatt budsjett 2022. Disse er presentert i tabellen 
“Driftsbudsjett med endringer”. Tabellen leses fra øverste linje og nedover, hvor alle år tar utgangspunkt 
i basisåret 2022. Alle endringer i tabellen nedover, vises deretter som endring fra budsjett 2022. 

I eksempelet nedenfor vises en rammeøkning til et kommunalområde x med 1,0 mill. kroner i 
økonomiplanperioden. Siden utgangspunktet er vedtatt budsjett 2022, ser vi at økningen som er gitt er 
en permanent økning av rammene for kommunalområdet, da økningen ligger inne med samme beløp i 
hele planperioden. 
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Tallene er vist i hele tusen, og alle tiltak utover tekniske justeringer er vist i relevante tabeller under 
hvert programområde. For en nærmere beskrivelse av hvordan de ulike tiltakstypene er bygd opp, og 
hva som er lagt inn av endringer for kommunen samlet sett, vises det til driftsbudsjettets kapittel 
“Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier”. 

Investeringsbudsjettet 

Investeringsprosjektene budsjetteres brutto. Dvs. at det er det totale kostnadsbildet som vises på det 
enkelte investeringsprosjekt. I tillegg mottar kommunen momskompensasjon for de fleste 
investeringsprosjekter iht. gjeldende regelverk, og det er også enkelte prosjekter som forutsetter 
ekstern finansiering. Inntektsanslag leses imidlertid ikke under det enkelte prosjekt, men inngår som 
felles finansiering av investeringsbudsjettet iht. gjeldende lovverk. Samlet finansiering kan leses av 
budsjettskjema 2A. 

Tabellene i investeringsbudsjettet viser kostnader for det enkelte år slik det er innarbeidet i 
planperioden. Det er verdt å merke seg at det kun er årsbudsjettet for 2023 som gir en bindende 
bevilgning, og at det for de resterende årene i planperioden kan bli gjort endringer frem mot rullering av 
kommende års økonomi- og handlingsplaner. 

For investeringsprosjekter er det imidlertid den totale kostnadsrammen for et prosjekt som sier noe om 
prosjektets totalkostnad. Det er ofte knyttet usikkerhet til fremdrift i prosjektene, og det er heller ikke 
uvanlig at kostnader flyttes mellom år. Dette gjøres i hovedsak i tertialrapportene gjennom året. I 
kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2023-2026 ligger det inne tidsforskyvning 
på investeringsprosjekter i tråd med forslag lagt frem til politisk behandling i 2. tertialrapport 2022. 

 I eksempelet nedenfor vises et investeringsprosjekt med en årlig bevilgning på 1,0 mill. kroner. Her må, 
til forskjell fra eksempelet i driftsbudsjettet ovenfor, imidlertid kostnadene for de ulike årene legges 
sammen, slik at tabellen må leses som om at prosjektet har en totalkostnad på 4,0 mill. kroner i 
planperioden. 

 

 
 

  

Driftstiltak, tall i 1000 2023 2024 2025 2026 

Eksempel tiltak i økonomiplanperioden 1 000 1 000 1 000 1 000 
 

Investeringstiltak, tall i 1000 2023 2024 2025 2026 

Eksempel tiltak i økonomiplanperioden 1 000 1 000 1 000 1 000 
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Budsjettvedtak 
Driftsbudsjettet 

1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) og § 5-4 
Sum bevilgninger drift, netto (1B). 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettere inntil avsatte lønnsmidler fra fellesområdet til 
kommunens enhets- og seksjonsområder når lønnsoppgjøret er kjent. 

Investeringsbudsjettet 

3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 
(2A) og § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B). 

Låneopptak 

4. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2023 på 137,6 mill. kroner for å finansiere årets 
investeringsbudsjett, iht. kommuneloven §14-15. 

5. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2023 på 90 mill. kroner knyttet til startlån, iht. 
kommuneloven §14-17. 

Øvrige vedtakspunkt 

6. Det utredes eiendomsskatt i 2023 

7. Inntektsskatt og formuesskatt utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 

8. Betalingssatser og avgifter for Horten kommune 2023 vedtas slik de fremgår i kapittelet 
«betalingssatsdokument» på kommunens elektroniske økonomiplan gjeldende fra 01.01.23 hvis ikke 
annet fremgår i dokumentet. 

9. På bakgrunn av tidligere ønsker og økende gebyrer for innbyggerne legges det til rette for månedlig 
utfakturering av kommunale gebyrer. Fakturering av kommunale avgifter skjer månedlig fra 2023 som 
standard, med mulighet for å kunne velge kvartal, halv eller helårs fakturering. 

10. Kommunedirektøren utarbeider virksomhetsplaner basert på foreslåtte mål, strategier og oppdrag i 
økonomi- og handlingsplanen. 

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 

 
Beløp i 1000 

     
 Øk.plan  

2023 
Øk.plan  

2024 
Øk.plan  

2025 
Øk.plan  

2026 
Rammetilskudd -933 762 -933 762 -933 762 -933 762 
Inntekts- og formuesskatt -810 157 -825 157 -845 157 -865 157 
Andre generelle driftsinntekter -44 421 -26 390 -26 362 -26 362 

Sum generelle driftsinntekter -1 788 340 -1 785 309 -1 805 281 -1 825 281 
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 Øk.plan  

2023 
Øk.plan  

2024 
Øk.plan  

2025 
Øk.plan  

2026 
     

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 613 342 1 597 326 1 594 206 1 596 806 

     
Avskrivninger 130 000 130 000 130 000 130 000 
     

Sum netto driftsutgifter 1 743 342 1 727 326 1 724 206 1 726 806 

Brutto driftsresultat -44 998 -57 983 -81 075 -98 475 

     
Renteinntekter -9 550 -9 550 -9 550 -9 550 
Utbytter -2 713 -2 713 -2 713 -2 713 
Renteutgifter 108 949 116 434 121 881 121 914 
Avdrag på lån 113 073 120 426 122 199 126 184 

Netto finansutgifter 209 759 224 597 231 817 235 835 

     
Motpost avskrivninger -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 
     

Netto driftsresultat  34 761 36 614 20 742 7 360 

     
Disponering eller dekning av netto driftsresultat     
Overføring til investering 50 50 50 50 
Avsetninger til bundne driftsfond 6 738 6 738 6 738 6 738 
Bruk av bundne driftsfond -9 505 -7 805 -7 805 -7 805 
Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond -32 044 -35 597 -19 725 -6 343 
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -34 761 -36 614 -20 742 -7 360 

     

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 
 

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 

 
Beløp i 1000 

     
 Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Administrasjon 78 766 75 944 77 006 76 206 
Helse og velferd 537 193 538 905 532 078 526 478 
Oppvekst 678 149 668 556 663 469 663 469 
Kultur og samfunnsutvikling 73 445 73 282 72 615 72 615 
Teknisk 152 972 151 187 150 859 150 859 
Finans 178 297 187 297 196 297 205 297 
Horten havnevesen -25 491 -25 491 -25 491 -25 491 
NAV Horten 117 633 105 268 104 995 104 995 

Sum bevilgninger drift, netto 1 790 964 1 774 948 1 771 828 1 774 428 

     
Herav:     
Avskrivinger 181 728 181 728 181 728 181 728 
Netto renteutgifter og -inntekter 2 2 2 2 
Overføring til investering 0 0 0 0 
Avsetninger til bundne driftsfond 3 647 3 647 3 647 3 647 
Bruk av bundne driftsfond -7 755 -7 755 -7 755 -7 755 

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 613 342 1 597 326 1 594 206 1 596 806 
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§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 

 
Beløp i 1000 

     
 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 

2026 
Investeringer i varige driftsmidler 214 252 154 050 215 850 184 152 
Tilskudd til andres investeringer 6 800 5 800 7 500 7 200 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 5 150 5 150 5 150 5 150 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 226 202 165 000 228 500 196 502 

     
Kompensasjon for merverdiavgift -15 548 6 273 -23 399 -25 705 
Tilskudd fra andre -10 880 -15 320 -22 320 -2 300 
Salg av varige driftsmidler -80 150 -40 100 -100 -53 500 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 
Bruk av lån -137 579 -91 703 -172 531 -104 847 

Sum investeringsinntekter -244 157 -140 850 -218 350 -186 352 

     
Videreutlån 90 000 90 000 90 000 90 000 
Bruk av lån til videreutlån -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 
Avdrag på lån til videreutlån 11 800 11 800 11 800 11 800 
Mottatte avdrag på videreutlån -11 800 -11 800 -11 800 -11 800 

Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 

     
Overføring fra drift -5 945 -6 550 -10 150 -10 150 
Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 0 
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 
Avsetninger til ubundet investeringsfond 23 900 0 0 0 
Bruk av ubundet investeringsfond 0 -17 600 0 0 
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 17 955 -24 150 -10 150 -10 150 

     

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 
 



§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 
 

1. Investeringer i varige driftsmidler 
 
Beløp i 1000 

      
 Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Øk.plan Sum 

2023-2026 
Administrasjon      
IT infrastruktur 4 000 3 000 3 000 3 000 13 000 
Horten 2.0 FFF 0 500 500 500 1 500 

Sum Administrasjon 4 000 3 500 3 500 3 500 14 500 

      
Helse og velferd      
Kommunale boliger 15 000 15 000 15 000 0 45 000 
Helse og Velferd IT investeringer 3 000 1 000 1 000 1 000 6 000 
Helse og Velferd innovasjon 500 500 500 500 2 000 
Gannestad- ombygging omsorgsboliger 4 800 0 0 0 4 800 
Ludvig Løvås/ Kongeveien dagaktivitetssenter 0 0 0 32 000 32 000 
Braarudtoppen- ombygging til legekontor 1 500 0 0 0 1 500 
Bekkegata 2- forprosjekt omsorgsboliger 4 000 5 000 0 0 9 000 
Biler-2 sykehjem og 1 voksenhabilitering 750 0 0 0 750 
Gannestad- oppgradering av 
hjemmetjenestens lokaler 

200 0 0 0 200 

Oppgradering toaletter/vaskerom 
Braarudgården (Losen/EROPH) 

0 500 0 0 500 

Sum Helse og velferd 29 750 22 000 16 500 33 500 101 750 

      
Oppvekst      
Nordskogen skole 1 500 0 0 0 1 500 
Fagerheim skole-nybygg 1 500 0 0 0 1 500 
Oppvekst IT-investeringer 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
Orerønningen u-skole - nytt tak 0 0 500 7 202 7 702 
Lillås skole- gymsal 3 000 0 0 0 3 000 
Inventar oppvekst 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 
Minibuss Bakkeåsen skole 795 0 0 0 795 
Utskifting smartboards skoler 1 000 1 000 1 000 0 3 000 
Forprosjekt ny brønnpark - Sentrum skole 500 0 0 0 500 
Barnehage Åsgårdstrand 0 0 0 20 000 20 000 
Bil til barneverntjenesten 400 0 0 0 400 
Gartnerløkka barnehage - etablering av 
takoverbygg 

0 150 0 0 150 

Sum Oppvekst 11 195 3 650 4 000 29 702 48 547 

      
Kultur og samfunnsutvikling      
Levende by 600 600 600 0 1 800 
Bystrategi Åsgårdstrand 300 300 300 0 900 
Digitalt Munchsenter 140 0 0 0 140 
Indre Havn sanering forurensning 2 200 2 200 2 200 2 200 8 800 
Amfi (eldre toalettbygg) ved 
torget/Apotekergata - forprosjekt 

0 0 0 500 500 

A. Jørgensensgate - N. Enggate- gateløp mot 
sjøen 

0 0 2 500 0 2 500 

Bakkenteigen kulturhus- bevegelige lamper 1 000 0 0 0 1 000 
Bibliotekplassen- styrke og utvikle urban 
møteplass 

500 1 500 0 0 2 000 

Gjestehavna og Apotekergata-styrke 
koblingen mellom disse 

0 1 000 0 0 1 000 

Kulturskolen- forprosjekt lydisolering og 
akustisk tilpasning 

250 0 0 0 250 

Nytt gulvbelegg på biblioteket 0 400 0 0 400 

Sum Kultur og samfunnsutvikling 4 990 6 000 5 600 2 700 19 290 
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 Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Øk.plan Sum 

2023-2026 
      
Teknisk      
Oppgradering av branntiltak etter pålegg 850 250 250 250 1 600 
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder 500 500 500 500 2 000 
ENØK tiltak kommunale bygg 10 000 10 000 2 000 2 000 24 000 
Orerønningen H2 regulering og klargjøring 
(slalombakken) 

0 4 000 4 000 5 000 13 000 

Salg av areal Indre Havneby 300 0 0 0 300 
Vann og avløp 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 
Tosidig forsyning vann til Horten 50 083 0 0 0 50 083 
Biler, maskiner og utstyr (uten VA) 500 500 500 500 2 000 
Bygningsmessige oppgraderinger-diverse 
bygg 

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

Kjøp og salg tomter/stripearealer 100 100 100 100 400 
Park og idrettsanlegg- diverse investeringer 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 
Maskiner og annet utstyr VA 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
Trafikksikkerhetstiltak 500 500 500 500 2 000 
Brannvern forebygging i utleieboliger 6 000 0 0 0 6 000 
Horten medisinske senter- bygningsmessige 
utbedringer 

1 000 0 0 0 1 000 

Brannvern-tett trehusbebyggelse 
Åsgårdstrand 

1 481 0 0 0 1 481 

Campus Vestfold 4 403 3 000 0 0 7 403 
Innovasjon- effektstyring av bygg 500 0 0 0 500 
Oppgradering og etabl av flere SD anlegg 1 000 0 0 0 1 000 
Start- monument Borre 150 0 0 0 150 
Nytt lekeplassutstyr 500 500 500 500 2 000 
Sikkerhetstiltak utearealer ved kommunale 
bygg 

500 500 500 500 2 000 

Utbedringer for utendørs kunst 750 750 0 0 1 500 
Smart City Vestfold VA 2 000 2 000 2 000 0 6 000 
Forprosjekt slambehandling - pyrolyse 
(selvkost) 

1 000 0 0 0 1 000 

Ny bydel Horten havn-infrastruktur 3 000 0 50 000 50 000 103 000 
Sikring mot fall fra tak kommunale bygg 2 000 1 000 0 0 3 000 
Bakkeåsen skole- forprosjekt utbedring radon 500 0 0 0 500 
Horten svømmehall- innvendig og utvendig 
oppgradering 

500 500 0 0 1 000 

Idrettsanlegg- utskifting utendørs belysning 500 500 500 500 2 000 
Kjølemaskiner- utskifting 0 0 400 400 800 
Lystlunden idrettspark- nærmiljø og 
aktivitetsanlegg div. 

300 300 0 1 500 2 100 

Nordre gangbro Kanalen 3 000 10 000 0 0 13 000 
Nye/ brukte varebiler til renhold 500 0 0 0 500 
Oppgradering av renholdssoner 1 000 0 0 0 1 000 
Robotisering av renhold 1 500 1 500 0 0 3 000 
Garasje Kopstad 1 000 0 0 0 1 000 
Rehabilitering Lystlunden kunstgress - nytt 
kunstgress treningsbane 

0 3 000 0 0 3 000 

Nytt driftsanlegg (andel VA) 0 2 000 35 000 0 37 000 
Nytt driftsanlegg (uten VA) 0 0 35 000 0 35 000 
Aktivitetsanlegg og trafikksikkerhet 
ungdomsskoler 

4 000 0 0 0 4 000 

Oppgradering badebrygger og 
stupemuligheter 

0 0 0 2 000 2 000 

Sum Teknisk 138 417 79 900 170 250 102 750 491 317 

      
Horten havnevesen      
Havna- Oppgradering byrom i Havna 2 000 3 000 2 000 2 000 9 000 
Havna- Salg av hotelltomt 150 0 0 0 150 
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 Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Øk.plan Sum 

2023-2026 
Havna- Molosikring dekke Åsgårdstrand 4 000 2 000 0 0 6 000 
Havna- Oppgradering dypvannskaia 0 5 000 10 000 10 000 25 000 
Havna- Salg av tomt HS4 150 0 0 0 150 
Havna- Toalett vaktbu Indre Havn 5 000 5 000 0 0 10 000 
Havna- Rustadbrygga hotelltomt 8 000 8 000 0 0 16 000 
Havna- Nytt parkeringshus i havneområde 5 000 5 000 0 0 10 000 
Havna- Nytt el kjøretøy 800 0 0 0 800 
Havna- Ny kai Fyllinga 0 0 4 000 0 4 000 
Havna- Nye strømsøyler i Åsgårdstrand 0 3 000 0 0 3 000 
Havna- Salg av tomt Portalbygget 150 0 0 0 150 
Havna- Nytt brøyteskjær 150 0 0 0 150 
Havna- Reisetorg fergeleier 500 8 000 0 0 8 500 

Sum Horten havnevesen 25 900 39 000 16 000 12 000 92 900 

      

Investeringer i varige driftsmidler  214 252 154 050 215 850 184 152 768 304 

 
2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000 

      
 Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Øk.plan Sum 

2023-2026 
Investeringer Horten Kirkelig fellesråd 6 800 5 800 7 500 7 200 27 300 

Tilskudd til andres investeringer 6 800 5 800 7 500 7 200 27 300 

 
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000 

      
 Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Øk.plan Sum 

2023-2026 
Havna- Egenkapitaltilskudd KLP 2023 50 50 50 50 200 
Egenkapitaltilskudd KLP 2023 5 100 5 100 5 100 5 100 20 400 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 5 150 5 150 5 150 5 150 20 600 

 
4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000 

      
 Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Øk.plan Sum 

2023-2026 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 

      

Sum del 1-4 226 202 165 000 228 500 196 502 816 204 
 



Budsjettpremisser og utvikling i planperioden 
 
Befolkningsutvikling 
 
Rundt 90 % av Horten kommunes utgifter går til å produsere lovpålagte tjenester til innbyggerne. 
Effektiv drift av kommunen betyr kostnadseffektive tjenester av god kvalitet. Kravene til god styring 
blir enda tydeligere med tanke på de demografiske endringene. Antall eldre vil stige med 30 % de 
neste 10 årene, mens antall barn og unge vil synke. Som følge av høyere levealder anslår regjeringen 
at i 2060 vil det kun stå to i yrkesaktiv alder (20–66 år) bak hver person i pensjonsalder (67 år og 
eldre), mot fire yrkesaktive pr. eldre i dag. Aldringen av befolkningen trekker i retning av at offentlige 
utgifter, og særlig utgifter til helse- og omsorgstjenester for eldre, må forventes å vokse markant 
fremover. I Horten står også en høyere andel i arbeidsfør alder (16-66 år) enn landet i landet som 
helhet utenfor utdanning og arbeid.  

 SSB lager framskrivinger av folketallet i alle landets kommuner. Basert på det kan vi forvente at:     

• den totale befolkningen øker med 3,6 % frem til 2034   

• aldersgruppen 80 - 89 år vil øke med 74,6 % fram til 2034    

• aldersgruppen 18 - 49 år reduseres med -1,3 % frem til 2034   

• aldersgruppen 0 - 17 år reduseres med -12,1 % frem til 2034  

Befolkningsvekst har fordeler gjennom økte skatteinntekter og statlige tilskudd. Når kommunen skal 
vurdere tiltak og virkemidler for å øke tilflytting til kommunen, er det noen forhold av betydning som 
en ikke kan påvirke lokalt, slik som internasjonale flyttestrømmer og konjunkturer, utvikling i 
nabokommuner og liknende. Attraktivitetsbygging retter seg mot forhold kommunen selv kan 
påvirke. Hva som virker vil variere fra sted til sted, men arbeid, bolig, tilbud og tjenester er 
nøkkelfaktorer.    

 De kommunale tjenestene er i hovedsak rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkingen, og 
utviklingen i demografien vil i stor grad påvirke framtidige utgifts- og 
ressursbehov. Tilpasningsperspektivet tar utgangspunkt i hva som er den mest sannsynlige 
utviklingen i folketall og demografi med tilhørende utgifter, mens påvirkningsperspektivet ser den 
framtidige utviklingen i folketall og demografi som et forhold kommunen kan påvirke selv. 
Kommunen må til en viss grad tilpasse seg den demografiske utviklingen i kommunen, men kan 
samtidig aktivt velge aktivt påvirke utviklingen til kommunen. Ved å innta påvirkningsperspektivet vil 
kommunen arbeide med strategisk påvirkning på områder som næring, bolig og stedsutvikling for å 
øke attraktiviteten til kommunen.  
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Demografi 

Prognose vekst 

 

 
 
 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
0 - åringer 100,0 

% 
98,7 % 97,3 % 96,0 % 96,0 % 96,9 % 97,8 % 99,1 % 100,0 % 101,3 % 102,7 % 

Barnehage (1-
5 år) 

100,0 
% 

97,6 % 97,0 % 97,3 % 97,5 % 98,1 % 97,8 % 97,8 % 98,1 % 99,1 % 100,3 % 

Grunnskole (6-
15 år) 

100,0 
% 

100,4 % 98,5 % 96,1 % 93,2 % 90,6 % 88,7 % 87,7 % 86,4 % 85,0 % 83,8 % 

Videregående 
(16-19 år) 

100,0 
% 

99,3 % 97,8 % 97,5 % 99,0 % 101,6 % 101,7 % 99,6 % 96,9 % 94,9 % 93,4 % 

Voksne (20-66 
år) 

100,0 
% 

100,3 % 100,5 % 100,5 % 100,4 % 100,3 % 100,5 % 100,6 % 100,9 % 100,9 % 100,7 % 

Eldre (67-79 
år) 

100,0 
% 

101,4 % 103,4 % 103,6 % 105,6 % 104,6 % 105,1 % 106,8 % 107,4 % 109,1 % 112,3 % 

Eldre (80-89 
år) 

100,0 
% 

104,2 % 109,3 % 118,3 % 124,5 % 137,3 % 145,5 % 150,1 % 155,8 % 160,2 % 163,7 % 

Eldre (90 år og 
eldre) 

100,0 
% 

96,8 % 96,4 % 98,4 % 99,2 % 103,2 % 107,6 % 111,6 % 116,8 % 125,2 % 124,0 % 

Total 100,0 
% 

100,4 % 100,7 % 100,8 % 101,1 % 101,3 % 101,7 % 102,0 % 102,3 % 102,6 % 102,9 % 

 
Prognose type :  Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  10 
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Demografiutgifter 
 

 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Totalt 
0 - åringer 1 470 364 -259 476 -259 476 -259 476 0 172 984 172 984 259 476 172 984 259 476 259 476 1 989 316 
Barnehage 
(1-5 år) 

-15 443 025 -9 156 360 -1 209 816 1 317 127 1 166 034 1 512 002 -1 403 619 -302 186 648 154 2 548 834 2 959 403 -17 363 452 

Grunnskole 
(6-15 år) 

-2 061 048 2 404 556 -10 305 240 -
12 881 550 

-15 629 614 -14 427 336 -9 961 732 -5 667 882 -7 041 914 -7 041 914 -6 526 652 -89 140 326 

Videregåend
e (16-19 år) 

-138 930 -146 228 -516 562 -97 482 454 843 884 397 22 093 -666 205 -849 779 -656 637 -540 477 -2 250 967 

Voksne (20-
66 år) 

-593 955 809 583 592 956 135 775 -255 269 -391 177 576 811 493 716 1 263 523 139 904 -692 951 2 078 916 

Eldre (67-79 
år) 

5 531 083 3 293 791 4 723 172 372 882 4 785 319 -2 361 586 994 352 3 977 408 1 491 528 4 039 555 7 519 787 34 367 291 

Eldre (80-89 
år) 

412 658 10 110 121 12 379 740 21 870 874 14 855 688 30 949 350 20 013 913 11 141 766 13 824 043 10 522 779 8 459 489 154 540 421 

Eldre (90 år 
og eldre) 

4 085 790 -3 268 632 -408 579 2 042 895 817 158 4 085 790 4 494 369 4 085 790 5 311 527 8 580 159 -1 225 737 28 600 530 

Total -6 737 063 3 787 355 4 996 195 12 501 045 6 194 159 20 424 424 14 909 171 13 321 883 14 820 066 18 392 156 10 212 338 112 821 729 

 
Grafen over viser beregnet endring i utgiftsnivå i Horten kommune i perioden regnet fra 2021 frem 
til 2032, basert på SSBs befolkningsprognose. Beregningen legger til grunn at utgiftene endrer seg i 
tråd med forutsetningene i inntektssystemet, dvs. at det kun er variabler som inntektssystemet 
fanger opp som gjengis i grafen. Dette er tilsvarende forutsetninger som TBU (teknisk 
beregningsutvalg) gjør i sine fremskrivninger, og kostnader til eksempelvis teknisk og 
kulturaktiviteter er ikke en del av dette kostnadsbildet. 

Grafen viser at utgiftsnivået i Horten kommune er forventet å ville øke med 21,0 mill. kroner frem til 
2026 og med 110,4 mill. kroner frem til 2032. Den viser også at kostnadene til barnehage og 
grunnskole går vesentlig ned innenfor økonomiplanperioden, men at kostnadene til barnehage 
antakeligvis ikke vil reduseres like mye. Ut i fra befolkningsframskrivinger ser man også at store deler 
av kostnadsveksten innenfor pleie og omsorg må dekkes av en vridning av ressurser fra 
oppvekstfeltet og over til Helse og velferd, og at kommunen er helt nødt til å lykkes med denne 
vridningen for å møte den kommende eldrebølgen og en endret demografisk sammensetning i 
befolkningen. 

Kostnadene tilknyttet målgruppen eldre (over 67 år) er forventet å øke tildels kraftig allerede i 
denne planperioden, med rundt 81,6 mill. kroner frem til 2026. 
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I forhold til prognose for kostnadsvekst innenfor kommunalområdet Helse og velferd, er det viktig å 
være bevisst på at det ikke bare er de eldste aldersgruppene man må vurdere utviklingen for. De 
siste årene har man sett en stor vekst i antallet yngre brukere (under 67 år), og det er i 
inntektssystemet derfor lagt vekt på kriterier for å fange opp dette. 

I tillegg til å vri ressurser fra Oppvekst og over til Helse og velferd, må kommunene i større grad enn 
tidligere lykkes med å vri ressurser innenfor Helse og velferd over til hjemmebasert tjeneste. Dette 
arbeidet starter i denne planperioden, og må forsterkes i årene som kommer. 

Utviklingsmuligheter 

Utdanning, inntekt, arbeid og bolig   

Arbeid, inntekt og bolig er grunnpilarer for en bærekraftig samfunnsutvikling og for god folkehelse. 
Det er vesentlige faktorer for å skape en attraktiv kommune med gode rammer for god oppvekst og 
som sikrer trygghet for innbyggerne. Innsats på disse områdene styrker alle satsingsområdene til 
Horten kommune og vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål  

Arbeid og utdanning  

Kompetansenivået i Horten er høyt blant de som er i arbeid. Per i dag har imidlertid Horten 
kommune utfordringer med at en for lav andel unge fullfører videregående opplæring og at en for 
stor andel av befolkningen i arbeidsfør alder står utenfor arbeid eller opplæring. 
Kompetansekravene i arbeidsmarkedet øker, og det blir færre arbeidsplasser uten krav til formell 
kompetanse.  Kommunen skal jobbe aktivt for at flere gjennomfører utdanning og kommer i arbeid.   

En høyere andel av befolkningen i Horten enn i fylket og landet lever med vedvarende lavinntekt. Å 
redusere andel av befolkningen som lever i lavinntekt avhenger av innsats på flere områder, med 
bolig, utdanning og arbeid som de viktigste. Samtidig er det av betydning at kommunen jobber for å 
sikre bred samfunnsdeltagelse uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, spesielt for 
barnefamilier.  

Bolig   

I kommuneplanens arealdel ligger det en stor boligreserve, det vil si areal som er satt av til bolig eller 
regulert, men ikke utbygd. Kommunen har flere attraktive boligområder i alle byene og tettstedene. 
Prisnivået øker, også i Horten. Det er en noe høyere andel som leier bolig i Horten enn i fylket som 
helhet (20 %). Spesielt blant barnefamilier er leieandelen høy. Flere studier antyder en sammenheng 
mellom helse og eie/leieforhold, og funnene viser gjennomgående at de som eier egen bolig har 
bedre helse.   

Tilfredsstillende bolig er av betydning for å mestre utdanning og arbeid. Vedvarende lav bokvalitet 
kan påvirke barn og unges levekår og helse; det påvirker skoleprestasjoner og deres sosiale 
liv.  Samarbeidet på tvers er av kommunalområdene er viktig for å lykkes i det boligsosiale arbeidet. 
Ulike tilskudd og midler fra Husbanken er en av kommunens viktigste virkemidler. Blant annet 
fordelte kommunen om lag 20 millioner i startlån til etablering i eid bolig for husstander som ikke får 
lån i ordinære låneinstitusjoner. Barnefamilier prioriteres ved tildeling av slike lån.   

Fremover vil det være behov for å jobbe systematisk med å skaffe nye, attraktive og tilfredsstillende 
boliger til alle grupper av befolkningen.   
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Befolkningsutviklingen viser at det kommer en stor økning i de eldre aldersgruppene i årene 
framover. Eldre er friskere og ønsker å bo lengre hjemme. Kommunen må framover jobbe 
systematisk for å bidra til å etablere boliger som ivaretar behovet for at eldre kan bo lengre hjemme. 

Innovasjon  

For å møte utfordringene vi står overfor er vi avhengig av å jobbe systematisk for innovative 
løsninger i kommuneorganisasjonen og samfunnet for øvrig. Horten kommune har jobbet 
systematisk med innovativ tjenesteutvikling. Dette har gitt positive resultater, både faglig, 
økonomisk og omdømmemessig. Fremover vil behovet for innovative og effektive løsninger 
øke.  Eksempler på slike satsinger er “smart city” og tilbud om elektronisk byggesaksbehandling.  

Komplekse samfunnsutfordringer krever innovative løsninger. Vi som kommune og samfunn må 
finne nye måter å tilnærme oss og løse utfordringer, eksempelvis:  

• Klima og miljø  

• Befolkningsendringer  

• Kommunikasjon  

• Tjenesteyting og forvaltning  

• Samarbeid   

Medvirkning og samskaping med innbyggerne er av stor betydning for å finne løsninger på 
komplekse samfunnsutfordringer og må innarbeides i innovasjonsprosesser og tjenesteutvikling i 
kommunen. 

Oppfølging av vedtatte planer 

 
Kommuneplanens samfunnsdel setter kurs for retningsvalg og prioriteringer frem mot 2034. Planen 
skal bidra til at Horten, som organisasjon og samfunn, beveger seg mot ønsket situasjon og med 
felles innsats for en bærekraftig samfunnsutvikling. Økonomi- og handlingsplan er handlingsdelen til 
kommuneplanens samfunnsdel, og følger opp denne.  

I gjeldende planstrategi for perioden 2020-2023 synliggjøres kommunens plan- og styringssystem og 
utviklingen av dette:   

• Overordnet strategisk nivå med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel  

• Underliggende nivå med strategisk utdyping og utvikling av delmål og tiltak  

• Prioritering gjennom økonomi- og handlingsplan  

• Tydeligere planhierarki og kobling mellom samfunnsplaner  

• Reduksjon av antall planer  

• Bedre nettbasert struktur og dokumenttilgang  

• Konsistent bruk av plantyper  

 Se planstrategien. 

  

https://pub.framsikt.net/plan/horten/plan-planstrategi_2020-2023/#/generic/summary/29594af0-32b5-4927-9812-e28c59ea857d?scrollTo=t-af6a32ab-4c49-4a97-85c9-21ebe069bb1b
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Statsforvalterens forventningsbrev 

 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark utarbeider årlig et forventningsbrev til kommunene. 
Formålet med brevet er å: 

• legge til rette for effektiv styringsdialog ved å tydeliggjøre ansvarsdelingen mellom de to 
nivåene, samt det lokale handlingsrommet til kommunene 

• fremme dialog, samarbeid og læring mellom kommune og stat. 

Brevet formidler styringssignal gitt gjennom nasjonalt styrende dokumenter som f.eks. lover, 
forskrifter, stortingsmeldinger, statsbudsjett med tilhørende tildelingsbrev og 
kommuneproposisjonen. Brevet angir forventningene som krav (må/skal) eller prioriteringssignaler 
(bør) og skal gi kommunene en bedre helhetlig oversikt og vise sammenhengen på et strategisk nivå. 
Forventningsbrevet påvirker prioriteringer i kommunes drift i tillegg til lokalpolitiske beslutninger 

Brevet kan leses i sin helhet her. 

Folkehelse 

 
God folkehelse skapes gjennom en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling og for å lykkes med å nå 
FNs bærekraftsmål må kommunen prioritere folkehelse. Bærekraftsmål 3, god helse, påvirker og 
påvirkes av alle de andre bærekraftsmålene.   

Kommunen har en viktig rolle i folkehelsearbeidet gjennom:  

• rollen som samfunnsutvikler på områder som areal- og veiplanlegging, kultur og idrett, 
samarbeid med frivillig sektor, påvirknings- og informasjonsarbeid m.m.  

• rollen som tjenesteyter  

 

En rekke forhold i samfunnet vårt påvirker folkehelse, som arbeid, utdanning, bolig, nærmiljø, 
rekreasjonsområder, nettverk, fritidsaktiviteter, møteplasser, befolkningens helsekompetanse – og 
tilgang til dette uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.  Kommunen har i henhold til 
folkehelseloven §4 ansvar for å fremme folkehelse og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller 
gjennom sine virkemidler. Folkehelseperspektivet skal inngå i all planlegging. Kommunens oversikt 
over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som påvirker denne utarbeides i henhold til 
folkehelselovens §5 hvert 4. år. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen 
som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. 
Oppdatert oversikt skal utarbeides i 2023 og skal inngå som kunnskapsgrunnlag til arbeid med 
planstrategi.  

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/752280706dde4a769738b39f0916ad4b/forventningsbrev-2023.pdf


Horten kommune Økonomi – og handlingsplan 2023-2026 
 

Side 23 av 151 

Folkehelsepolitikken og folkehelsearbeidet berører stort sett alle samfunnsområder og 
folkehelsehensyn må ivaretas innenfor alle kommunens virkeområder. For å løse komplekse 
samfunnsutfordringer, som folkehelseutfordringer er, kreves koordinering av innsats på tvers av 
sektorer og forvaltningsnivåer, inkludert samarbeid med privat og frivillig sektor.  

Lenke til Kunnskapsgunnlag til FN´s bærekraftsmål  

Budsjettpremisser 

 
Kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett i den kommende fireårsperioden baserer seg på 
vedtatt økonomi- og handlingsplan 2022-2025, forslag til statsbudsjett, herunder beregningsteknisk 
dokumentasjon til Prop. 1S 2022-2023 (Grønt hefte), samt prognose for driftsbudsjettet i 2022 lagt 
frem i forbindelse med 2. tertialrapport 2022. I tillegg er det lagt vekt på det 
investeringsprogrammet som allerede er innarbeidet i økonomiplanen for 2022-2025, vedtak som er 
fattet gjennom 2021, samt kommunens handlingsregler for økonomisk bærekraft. Kommunens 
økonomiske handlingskraft er i planperioden svært preget av økt inflasjon, og det er særlig økte 
rentekostnader og økte strømkostnader som legger beslag på en økt andel av kommunens 
driftsmidler. 

I forslag til statsbudsjett for 2023 er kommunens frie inntekter basert på en kommunal deflator på 
3,7 %, hvorav prisvekst er kompensert med 3 % og lønnsvekst med 4,2 %. I RNB 2022, var den 
kommunale deflatoren på 3,2 %. Samlet sett innebærer det at kommunens inntekter ikke er 
tilsvarende justert som den kostnadsveksten vi ser i samfunnet. 

I forslag til statsbudsjettet ligger det inne økt arbeidsgiveravgift på 5 % knyttet til ansatte med 
årslønn over 750.000 kroner. Dette vil også treffe offentlige arbeidsgivere. I forslaget er det samtidig 
satt av et sjablonmessig beløp som skal dekke økt arbeidsgiveravgift hos arbeidsgivere i offentlig 
sektor, se punkt 2.4.17 i Prop 1 S (2022-2023). Det er ventet at Stortinget vil komme tilbake til 
finansiering av dette i revidert nasjonalbudsjett, og det er derfor ikke innarbeidet kostnader til dette 
i økonomi- og handlingsplanen. 

I de to foregående økonomiplanene er det lagt til grunn betydelige innsparinger i 
kommunalområdene, og det er også lagt inn til dels store effektiviseringskrav forbindelse med den 
politiske behandlingen av økonomi- og handlingsplanen som legger føringer for planperioden 2023-
2026. Disse innsparingene er i stor grad videreført i økonomiplanperioden, og bidrar til reduksjoner i 
tjenesteområdene. I tillegg har kommunedirektøren funnet det nødvendig å foreslå ytterligere 
innsparinger for å finansiere nye tiltak og endrede forutsetninger i den kommende perioden. 

Kommunen har over flere år investert store summer i infrastruktur, og har som følge av dette en høy 
lånegjeld. Med det stigende rentenivået de kommende årene, innebærer dette at en stadig større 
del av kommunens driftsmidler går med til å betjene kommunens gjeld. Dette innebærer også at det 
blir mindre igjen til tjenesteproduksjon, og at det er behov for å redusere driftsnivået for å møte de 
økte rentekostnadene. Et viktig grep fremover vil derfor være å begrense gjelden, slik at det frigjøres 
midler til kommunale driftsoppgaver. 

Netto finansutgifter øker med 26,1 mill. kroner i planperioden fra 194,2 mill. kroner i 2023 til 220,3 
mill. kroner i 2026. Til sammenligning var netto finansutgifter i 2022 budsjettert med 162,9 mill. 
kroner, slik at dette innebærer et redusert handlingsrom på 57,4 mill. kroner regnet fra nivået i 
2022. 

  

https://hortenkommune365.sharepoint.com/:b:/s/OffentligdokumenterFramsikt/EbSYH-uKVdZBn4wJGJQgd7gBFCTYK8aqOP3rdbNHrZTPeA?e=ZPGbEy
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Økonomiske handlingsregler 

 
Kommunestyret i Horten har vedtatt to handlingsregler i Økonomi- og handlingsplan 2022-25. Disse 
foreslås videreført i denne økonomiplanen. 

1. Horten kommune kan ikke ta opp mer i lån enn hva som nedbetales på prosjekter som 
påvirker det kommunale handlingsrommet (*). 

2. Disposisjonsfond skal til enhver tid være mellom 5 % og 10 %. 

Økonomianalysen for 2021 fra Agenda Kaupang viser til at en sunn og bærekraftig 
kommuneøkonomi tilsier netto lånegjeld på 50 % og fondsreserver på 10 %. Horten kommune hadde 
i 2021 netto lånegjeld på 120,1 % samt disposisjonsfond på 11,9 %. Dette innebærer at kommunen, 
ved inngangen til 2022 hadde reserver innenfor handlingsreglene, og er noe av hovedårsaken til at 
innsparingene i planperioden kan gjøres gradvis og ikke treffe med full tyngde allerede fra 2023. 

De økonomiske utsiktene for 2022 innebærer at det ligger an til at noe av reservene på 
disposisjonsfond kan bli benyttet allerede i forbindelse med regnskapsavslutningen for inneværende 
år. I tillegg er det gjennom tertialrapportene disponert over 30,0 mill. kroner av kommunens 
disposisjonsfond for å dekke opp kostnader i 2022. Fordi det fremdeles er usikkert hvilket årsresultat 
kommunen vil stå igjen med per 31.12, legges det av forsiktighetshensyn opp til en prognose for 
utgående balanse på disposisjonsfondet per 31.12.22 på anslagsvis 200,0 mill. kroner. Dette vil i så 
fall tilsvare et nivå på disposisjonsfond på i underkant av 9,0 % ved inngangen til 2023. Et nivå på 
100,0 mill. kroner vil innebære et nivå på kommunens disposisjonsfond på rundt 4-4,5 %, avhengig 
av hvilket nivå man legger på driftsinntektene (f.eks. med eller uten eiendomsskatt osv). Dette er 
under nedre grense i forhold til hva som ansees for å være bærekraftig over tid, og vurderes å være 
et kritisk nivå sett i forhold til hvor stor andel av tidligere års reserver som kan forsvares å benyttes.  

Gitt at man i perioden etter 2026 legger opp til en strategi for å gjenoppbygge disposisjonsfondet, vil 
det imidlertid være mulig å gjøre disposisjoner i denne størrelsesordenen. 

I økonomiplanperioden 2023-26 er opptak av lån til egne investeringer (uten Horten havnevesen, 
selvkost og startlån) beregnet til 270,6 mill. kroner. Beregnet maksimumsavdrag på lån som påvirker 
handlingsregelen i den samme perioden er beregnet til 280 mill. kroner. Det betyr at vi er innenfor 
handlingsregelen med 9,4 mill. kroner. 

Risiko knyttet til dette er blant annet at budsjetterte tilskudd og salgsinntekter ikke blir realisert i 
perioden, og dermed må erstattes med et tilsvarende høyere låneopptak. I tillegg fordrer det at 
investeringsnivået gjennom året ikke økes. Selv om det allerede er innarbeidet høyere 
rentekostnader, er fremdeles usikkerheten til fremtidige renteøkninger til stede. Ved en enda 
høyere rente, vil kommunens handlingsrom kunne bli ytterligere begrenset. 

Selv om man i planperioden er innenfor handlingsregelen og ikke øker avdragene, øker kommunens 
rentekostnader. Det betyr at midler tilgjengelig for drift reduseres, og at det av den grunn er behov 
for å redusere kommunens gjeld i tiden fremover. 

Det vises forøvrig til kapittelet “Økonomisk utvikling”. 

(*) “Prosjekter som påvirker det kommunale handlingsrommet” innebærer at prosjekter tilhørende 
Horten havnevesen, selvkostområdet, startlån, samt prosjekter som finansieres av enten tilskudd, 
salgsinntekter eller brukerbetalinger, er trukket ut av beregningsgrunnlaget for handlingsregelen. 

https://www.horten.kommune.no/innsyn7/wfdocument.ashx?journalpostid=2021061101&dokid=1272810&versjon=1&variant=A&
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Renteutvikling 

 
Et viktig budsjettpremiss for denne handlingsplanperioden er rentekostnader og utviklingen i 
rentebanen gjennom 2022. For et års tid siden, da økonomiplanen for 2022-2025 ble lagt fram, 
kunne kommunen ta opp lån til langt hyggeligere betingelser enn hva dagens markedssituasjon 
tilsier. 

Det betyr at lånekostnadene til kommunen har gått betraktelig opp, og at dette er med på å legge 
føringer i forhold til hvor mye kommunen har tilgjengelig for disposisjon til andre formål. Horten 
kommune har også en betydelig gjeldsportefølje bygget opp gjennom de siste årene. Selv om 
fastrenten for kommunen utgjør omlag 40 %, så er størstedelen ca. 60 % av gjeldsporteføljen knyttet 
opp mot flytende rentebetingelser. 

I 2. tertialrapport 2022 varslet kommunedirektøren at den endrede rentesituasjonen for kommunen 
ville medføre endringer i driftsbetingelsene fra og med 2023. Renteutviklingen er dermed med på å 
danne et helt sentralt budsjettpremiss for inneværende handlingsplanperiode. 

For budsjett 2022 ble det lagt til grunn et rentenivå for nye låneopptak på 1,95 %. Første andel av 
årets låneopptak ble tatt opp med en fastrente på 3,8 %. Rentenivået på den flytende 
gjeldsporteføljen har økt med nær 1,5 % inneværende år, og særlig for de korte rentene 
(pengemarked/ obligasjoner), har rentenivået økt mer enn styringsrenten. Figuren nedenfor viser 
hvilken rentebane som lå til grunn for gjeldende økonomiplan i fjor høst, sett i forhold til hvilken 
rentebane som Kommunalbanken legger til grunn medio september 2022. 

 

  

Horten kommunen har i dag en total gjeldsportefølje på ca. 3,3 milliarder kroner, og en økning på ett 
prosentpoeng på rentene innebærer en renterisiko på omlag 30 mill. kroner. Sett i forhold til 
økonomi- og handlingsplanen, innebærer renteøkningen 32,9 mill. kroner regnet fra forventet nivå i 
2022 og til nivået i 2023, og en økning på 45,8 mill. kroner fra 2022 til 2026. 
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Figuren ovenfor viser forventet økning i rentekostnader, basert på forventet rentebane hos 
Kommunalbanken ultimo oktober 2022, hvor det er lagt til grunn rullering av sertifikatlån basert på 
markedsrenter samt nye låneopptak som følge av investeringsprogram i økonomiplanperioden. I 
simulerte lån ligger også inne rest låneopptak i 2022, basert på prognoser pr. 2. tertial. 

Samlet sett er økningene i rentekostnader såpass store at de er med på å danne et budsjettpremiss 
for handlingsplanperioden, da en stadig større andel av kommunens frie inntekter går med til å 
finansiere kommunens gjeld. 

Strøm 

 
Strømprisene har i 2022 steget betraktelig, og den økte strømprisen er en av enkeltfaktorene i 
budsjettet som derfor også påvirker kommunens handlingsrom i planperioden. Horten kommune 
har en høy grad av fastpris på strøm, noe som gjør at innvirkningen på budsjettet for 2022 har vært 
begrenset, sett i forhold til det vi har sett i nærliggende kommuner. I 2022 har kommunen hatt en 
bindingsgrad på 90 prosent, mens den for 2023 i utgangspunktet var redusert til 70 prosent. Utover 
høsten 2022 har det også vært store svingninger i strømprisen, og det fremstår som svært usikkert 
hvordan strømprisene vil utvikle seg i månedene som kommer. 

For å redusere risikoen i forhold til økningen i strømpriser, er det i 2022 inngått en avtale på økt 
andel fastpris for 2023 på 15 prosent, slik at Horten kommune for 2023 har en fastprisandel på 85 
prosent. Det er innarbeidet et tiltak på 19,0 mill. kroner for å kompensere for den økte strømprisen. 
I tillegg er det innarbeidet en forventet besparelse på 6,0 mill. kroner knyttet til strømsparingstiltak, 
slik at det netto er lagt inn økte kostnader til strøm på 13,0 mill. kroner. Tiltakene ligger med flat 
kurve (lik pris) i hele planperioden, da det er usikkert hvordan prisen på strøm vil utvikle seg i årene 
som kommer. 

Den norske kraftforsyningen er væravhengig, og kraftprisene svinger derfor med væreforholdene. 
Lite nedbør i Sør-Norge har ført til at tilsiget i vannmagasinene har vært mindre enn normalt, noe 
som igjen har bidratt til lavere magasinfyllinger. Norge er også en del av det europeiske 
kraftmarkedet og påvirkes på denne måten av forholdene i Europa. De nye utenlandskablene har gitt 
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økt overføringskapasitet og ført til at norske kraftpriser påvirkes sterkere av forholdene i det 
europeiske kraftmarkedet enn tidligere. 

Når energitilgangen går ned, øker verdien på energien som er tilgjengelig og strømprisene stiger. 
Økte strømpriser i Sør-Norge er derfor et resultat av: 

• Lav magasinfylling 

• Politisk usikkerhet og krig i Europa 

• Økte priser på gass og kull 

Det siste året har energisituasjonen i Sør-Norge blitt stadig mer krevende og arbeidet med 
energireduksjon stadig viktigere. Horten kommune har hatt søkelys på energireduksjon i 
bygningsmasse i mange år, både for å redusere driftskostnader og utslipp av klimagasser, men også i 
forbindelse med vedlikehold og større rehabiliteringsarbeider. Når energiprisene stiger såpass mye 
som de har gjort i år, blir det å rette søkelys på energieffektivisering desto viktigere. KOSTRA-tall 
viser at Horten kommune har det laveste energiforbruket blant sammenlignbare kommuner, og 
sammenlignet med landet utenom Oslo.  

 

Et foreløpig anslag viser at de økte strømprisene vil påføre Horten kommune (inkl. Horten Havn) en 
totalkostnad for strøm (inkl. nettleie) på 39,0 mill. kroner for 2023. Sammenlignet med 2021 er dette 
en merkostnad på 22,0 mill. kroner (endelige tall for 2022 foreligger ikke pt.).  

Ettersom tiltak for å få ned energiforbruket allerede er gjennomført i stort omfang gjennom 
kommunens satsing på ENØK-arbeid gjennom flere år, er det begrenset potensiale for å redusere 
forbruket ytterligere gjennom tiltak som ikke merkes av brukere, ansatte og innbyggere. Det er 
estimert en mulig energireduksjon på 2 045 000 kWh i 2023 ved innføring av tiltak som i liten grad 
berører brukere, ansatte og innbyggere (se vedlegg). Dersom det legges til grunn en energikostnad 
på 3 kr/kWh inkl. nettleie utgjør dette en besparelse på omkring 6,0 mill. kroner. Hvor stor 
energireduksjon de ulike tiltakene faktisk vil gi er for tidlig å si. Klimatiske forhold som vind, 
utetemperatur og nedbør vil påvirke effekten og estimatet må derfor betraktes som et grovt anslag. 
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Skole- og barnehagestruktur 

 
Barnehagestruktur 

Det forventes en fortsatt reduksjon i barnetallet i aldersgruppen 0-5 år i Horten. Av den grunn 
avvikles Karljohansvern barnehage og barn og ansatte overføres til de øvrige kommunale 
barnehagene. 

Nedleggelsen medfører en mangel på barnehageplasser i sentrum. Her bor det mange familier med 
barn og noen av disse har utfordringer med transport. Det kan bety at disse barna, hvorav mange er 
minoritetsspråklige, ikke kommer til å benytte seg av barnehagetilbudet.  

Indre havneby barnehage skulle erstatte Karljohansvern barnehage, men ble tatt ut av 
investeringsbudsjettet for noen år siden. Det er viktig at tomten fortsatt eies av kommunen, slik at 
barnehagen kan realiseres i nær framtid som sentrumsbarnehage. 

Skole  
2022/202
3 

2023/202
4 

2024/202
5 

2025/202
6 

2026/202
7 

2027/202
8 

2028/2029 2029/2030  

Fødselsår 2009-2007 2010-2008 2011-2009 2012-2010 2013-2011 2014-2012 2015-2013 2016-2014 

Orerønninge
n 

300 284 283 258 261 256 269 260 

Holtan 373 372 372 340 317 283 278 282 

Borre 336 354 355 352 338 334 328 316 

Elever 
ungdoms-
trinn 

1009 1010 1010 950 916 873 875 858 

         

Skole  
2022/202
3 

2023/202
4 

2024/202
5 

2025/202
6 

2026/202
7 

2027/202
8 

  

Fødselsår 
2016 - 
2010 

2017-2011 2018-2012 2019-2013 2020-2014 2021-2015   

Fagerheim 92 97 93 99 96 97   

Granly 528 496 470 442 421 395   

Lillås 318 303 299 285 270 279   

Lysheim 230 220 213 213 189 180   

Nordskogen 303 301 282 270 252 235   

Sentrum 391 394 373 378 395 400   

Åsgården 211 197 191 178 170 163   
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Dersom barnetallet fortsatt synker eller det bygges en barnehage i sentrum, kan det bli aktuelt å 
avvikle Nordskogen barnehage. Bjørnestien og Nordskogen ligger ved siden av hverandre og har til 
sammen 170 barn.  

Åsgårdstrand barnehage har 5 avdelinger og driftes i to hus. Begge husene er i dårlig forfatning og 
det er planlagt et nytt barnehagebygg, hvor avdelingene samlokaliseres.  

På Skoppum og Nykirke er det nødvendig å tenke bygg av barnehager ved eventuell utbygging av nye 
boligfelt. 

Skolestruktur 

Agenda Kaupang kommenterer i sine analyser at Horten kommune har god kapasitet på sine skoler, 
siden det er stor skoletetthet. I forbindelse med at elevtallet faller over tid bør det i 
økonomiplanperioden legges frem en politisk sak hvor det vurderes å nedlegge en skole og fortette 
på andre skoler. 

  

Det kan være et alternativ å flytte kretsgrensene på barneskolene slik at elevene på Lillås skole kan 
gå på Sentrum og Nordskogen. Det kan også inkluderes ved at grensen mellom Nordskogen og 
Granly justeres slik at vi benytter kapasiteten på flere skoler. 

Oppsettet innebærer å benytte kapasiteten på Nordskogen, Sentrum og Granly. Kan la seg gjøre 
fra august 2023. 

Skole  2022/2023  2023/2024  2024/2025  2025/2026  2026/2027  2027/2028  

Nordskogen 47 49 68 80 98 115 

Sentrum 197 194 215 210 193 188 

Granly 60 92 118 146 167 193 

Ledig 
kapasitet 

304 335 401 436 458 496 

 

Oppsettet innebærer å flytte elever fra Lillås til Nordskogen og Sentrum. Lar seg 
gjøre fra august 2025. 

 

Skole  2022/2023  2023/2024  2024/2025  2025/2026  2026/2027  2027/2028  

Nordskogen 47 49 68 80 98 115 

Elever totalt 
barnetrinn 

1770 1707 1639 1595 1541 1514   

         

SUM 
B+U.TRINN 

2779 2717 2649 2545 2457 2387   
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Sentrum 197 194 215 210 193 188 

Ledig 
kapasitet 

244 243 283 290 291 303 

 

Bo trygt lenger hjemme 

 
I denne perioden foreslår administrasjonen å redusere antall institusjonsplasser og samtidig styrke 
hjemmebaserte tjenester og planlegge for bedre tilrettelegging av boliger. Vurderingen er gjort ut 
fra hva som er behovet i befolkning og ut fra en tydelig prioritering av ressursbruk innen pleie- og 
omsorg. I Horten har man over tid prioritert pleie- og omsorg lavere enn de fleste andre kommuner. 
Samtidig har tjenestene blitt utviklet slik at de er både gode og effektive. For å gi gode tjenester 
innenfor de rammene kommunen har, er det helt nødvendig med en tydelig dreining av 
ressursbruken. 

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. Denne demografiske utviklingen fører til at vi får en 
større andel eldre innbyggere, noe som kan resultere i økt hjelpebehov fra den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Samtidig er det en positiv trend (aldring og helse) at eldre får flere funksjonsfriske 
leveår etter 70-års alder. Bedre funksjonsnivå for den eldre befolkningen kan bety mindre 
omsorgsbehov for den enkelte, men siden antallet eldre øker vil det totale omsorgsbehovet øke. 
Samtidig som antall eldre øker er det begrenset tilgang på arbeidskraft og spesielt fagpersonell i 
helse- og omsorgstjenesten. For å møte utviklingen må samfunnet legge til rette for at eldre som 
ønsker det, kan bo lenger i eget hjem. De fleste eldre ønsker å greie seg selv i størst mulig grad og bo 
i sitt eget hjem så lenge som mulig. Det er av betydning at tjenestene arbeider forebyggende og 
bistår innbyggerne til å mestre livet i egen bolig. Regjeringen vil i 2023 komme med reformen “Bo 
trygt lenger hjemme".  

For å lykkes med reformen legger regjeringen vekt på fire forutsetninger. 

• Kompetente og myndiggjorte medarbeidere 

• Levende lokalsamfunn 

• Boligtilpasning og planlegging 

• Trygghet for tjenester og støtte til pårørende 

I Horten står tre-parts samarbeidet sterkt. Det satses på rekruttering av helsepersonell og bygging av 
nødvendig kompetanse. Både nasjonalt og lokalt er det store utfordringer med å rekruttere 
kvalifiserte medarbeidere innen en rekke profesjoner. Det er fastlegekrise og det er stor mangel på 
sykepleiere og andre yrkesgrupper med treårig utdanning. For å løse fremtidens oppgaver må vi 
utvikle nye former for deling av oppgaver mellom yrkesgrupper, vi må ta i bruk teknologi og vi må 
sørge for at medarbeiderne utvikler seg og trives. 

Lokalsamfunnet, inkludert frivilligheten, er sentrale for å lykkes med å sørge for at den eldre 
befolkningen er trygge og trives. Det arbeides med en plan for frivillighet som vil gi et grunnlag for 
videre utvikling. Horten er et lokalsamfunn som bryr seg og gir grunnlag for optimisme. 

En sentral forutsetning for å lykkes med å dreie mot hjemmebaserte tjenester er planlegging av 
boliger som er tilrettelagt for eldre og for at det skal kunnes ytes tjenester. Det er en tendens 
nasjonalt og i Horten, at eldre flytter fra eneboliger til leiligheter. Administrasjonen planlegger å 
legge til rette for flere boliger etter modell fra Braarudtoppen og Åsentunet hvor det er fellesarealer 
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og lokaler for bemanning. Dette innarbeides i infrastrukturplanen og temaplan for boligsosialt 
arbeid. 

Barnehage og allaktivitetshus Åsgårdsstrand 

 
Våren 2022 gjennomførte Prosjektenheten en mulighetsstudie i samråd med brukerne av 
barnehagen og allaktivitetshuset. Målet med mulighetsstudien var å grovt skissere ulike alternative 
konsepter som svar på KOM-051/18. Mulighetsstudien kom frem til 4 alternative konsepter og 
presenterte dette i en politisk sak til behandling juni 2022. Det ble vedtatt å jobbe videre med 
alternativ 2 og delt løsning (KOM-083/22), men at kostnadsrammen måtte godt ned.  

KOM- 083/22 Vedtak 

1. Det jobbes videre med alternativ 2 og delt løsning. 

2. Det gjennomføres et skisseprosjekt for barnehage og allaktivitetshus for å få frem areal- og 
funksjonsprogram som grunnlag for kostnadsramme og en finansieringsplan for allaktivitetshuset. 

3. Samlet kostnadsramme må ligge godt under 176 mill. 

Gjennom høsten 2022 har Prosjektenheten jobbet med å utrede alternativer for å svare ut vedtaket. 
Administrasjonen har tolket vedtaket som at det skulle fremlegges prosjektalternativer som ivaretar 
mest mulig av MA2 (mulighetsstudiens alternativ 2) sine kvaliteter, men at det også må fremlegges 
alternativer med vesentlige reduserte kostnadsrammer og dermed med varierende grad av likhet 
med MA2. 

Rapportens formål er å presentere dette arbeidet. Rapporten legges ved Økonomi- og 
handlingsplanen 2023-2026 som et støttedokument for kommunedirektørens innstilling, og for å 
fremvise alternative prosjektomfang med tilhørende kostnadsoverslag. 

For å utrede og legge frem egnede og gjennomtenkte alternativer har kommunen samarbeidet med 
kompetente konsulenter i Aske Prosjektutvikling AS. Selskapet spesialiserer seg på prosjektutvikling 
og RFP (rom- og funksjonsprogram) i offentlige bygg og de har vært en meget viktig brikke i arbeidet. 
Aske Prosjektutvikling har vært med på brukermedvirkningsprosessen og rapportskrivingen og står 
for det faglige funksjons- og areal-innholdet i rapporten. 

Administrasjonen har valgt å utrede 4 ulike alternativer med undervariasjoner som på ulike vis 
svarer ut vedtaket. Utredningene viser at det ikke er mulig å vesentlig redusere kostnadene til en 
ramme lavere enn opprinnelig overslag 176 mill. kroner uten å også måtte redusere funksjonene og 
arealene i prosjektet. I rapporten presenteres derfor 4 alternativer med tilhørende underalternativer 
for ny barnehage og et tilbud til kulturen, idretten og frivilligheten. Det vises til tilhørende 
prosjektrapport, vedlagt Økonomi- og handlingsplanen i sin helhet. 

Administrasjonen har valgt å legge inn prosjektalternativ 4B i Økonomi og handlingsplanen. 
Prosjektet innebærer et nytt barnehagebygg i Lønneveien. Alternativet tilfører ny bygningsmasse og 
nye arealer og funksjoner som vil forbedre tilbudet til barnehagen. Samlokalisering av avdelingene 
vil kunne føre til mer effektiv administrasjon og drift av bygningsmassen. Plassering i Lønneveien vil 
kunne gjøre det mulig å utnytte eksisterende varmesentral tilhørende Åsgården skole. I dette 
alternativet vil det tilstrebes en økt utnyttelse av Åsgården skoles arealer som et tilbud til idretten, 
kulturen og frivilligheten. 

https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021073726&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=14134&
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Fremdrift 

Alternativ 4B er foreslått utført etter følgende fremdriftsplan. 

Aktivitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Videre utredning (oppfølgingen til 
mulighetsstudien) 

X      

Skisseprosjekt og arealprogrammering  X     

Detaljregulering  X X    

Forprosjekt   X X   

Anbudsfase   X X   

Byggefase     X X 
 

  

Økonomi 

Prosjektalternativ 4B er det med lavest belastning for kommunens økonomi. Alternativet har brutto 
kostnadsoverslag (anslått totalt investeringsbehov) på ca. 70 mill. kroner og netto kostnadsoverslag 
(etter anslåtte inntekter) på ca. 43 mill. kroner. Prosjektet må fullfinansieres med økt låneopptak. 
Finanskostnader for låneopptaket kommer i tillegg, og må sees i sammenheng med 
investeringsbudsjettet og handlingsregelen. 

Handlingsrom i planperioden 

 
Handlingsrommet i planperioden er kraftig redusert. Det er i økonomiplanperioden lagt opp til store 
innstramminger i driften både for å møte økte behov innenfor tjenesteproduksjonen, hente ut 
effektiviseringsgevinster/ krav fra tidligere planperioder, samt å møte det forhøyede kostnadsnivået 
i samfunnet forøvrig. 

Kommunedirektøren har i forbindelse med økonomiplanprosessen lagt opp til en innsparingspakke 
på 70,0 mill. kroner, hvorav 26,9 mill. kroner er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til 
budsjett 2023 og 46,8 mill. kroner ligger inne i anbefalingen for 2026. I tillegg ligger det vedlagt 
ferdig utredede tiltak for til sammen 24,9 mill. kroner som kommunedirektøren i sitt forslag ikke har 
anbefalt at gjennomføres, men som vil være fullt mulig å innarbeide for å øke handlingsrommet 
ytterligere. 

Det er ikke lagt inn innsparingstiltak for å frigjøre midler for overføring til investering eller avsetting 
til egenkapital i planperioden. Videre tæres det på kommunens disposisjonsfond i perioden, og det 
legges opp til å bruke nær halvparten av midlene på disposisjonsfond i de kommende årene. Dette 
er et nivå som er såpass høyt, at kommunedirektøren ikke ville ha anbefalt å bruke en så stor andel 
av disponible midler, hadde det ikke vært for at det samtidig ligger an til å øke inntektsnivået 
gjennom eiendomsskatt. Ved å øke kommunens inntektspotensial, vil det etter denne planperioden 
kunne være mulig å gjenoppbygge disponible midler og å øke bærekraften i kommuneøkonomien. 

Figuren nedenfor er ment å illustrere overgang fra fond til eiendomsskatt. Figuren illustrerer 
kostnadsøkningen i tjenesteproduksjonen fra 2023 til 2028 (søylenes høyde), samt 
sammensetningen av innsparinger, fondsbruk og eiendomsskatt for å håndtere kostnadsøkningen. 
Grunnen til å illustrere den langsiktige utviklingen ut over planperioden, er å forsvare bruken av 
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disposisjonsfond, og peke på at dette kan (og bør) bygges opp igjen så snart det er mulig (i figuren 
foreslått fra 2027) 

 

  

Eiendomsskatt 

Hva er eiendomsskatt? 

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut med hjemmel i Lov 
om eiendomsskatt av juni 1975 nr. 29 (eigedomsskattelova). Det er hvert enkelt kommunestyre som 
avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, og kommunestyret kan skrive ut 
eiendomsskatt på «verker og bruk» (for eksempel industri), områder utbygd på byvis, eller både på 
verker og bruk og i områder utbygd på byvis. Med virkning fra og med skatteåret 2007 er 
eigedomsskatteloven endret slik at kommunene også har anledning til å skrive ut eiendomsskatt i 
hele kommunen. Kommunestyret kan velge å skrive ut eiendomsskatt på ett av 7 områder: 

• Fast eiendom i hele kommunen 

• Fast eiendom i hele kommunen unntatt næringseiendom, kraftanlegg, kraftnett, 
vindkraftverk og petroleumsanlegg 

• Bare på fast eiendom i områder utbygd på byvis 

• Både på fast eiendom i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg, 
kraftnett, vindkraftverk og petroleumsanlegg 

• Både på fast eiendom i områder utbygd på byvis og på kraftanlegg, kraftnett, vindkraftverk 
og petroleumsanlegg 

• Bare på næringseiendom, kraftanlegg, kraftnett, vindkraftverk og petroleumsanlegg 

• Bare på kraftanlegg, kraftnett, vindkraftverk og petroleumsanlegg  

Maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendommer er fastsatt til maks 4 promille, gjeldende fra 
2020, og obligatorisk reduksjonsfaktor er satt til 30 prosent for all bolig- og fritidseiendom. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29
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Eiendomsskatteloven sier at skatten skal ligge mellom 1 og 4 promille av skattegrunnlaget. 
Kommunen har anledning til å innføre et bunnfradrag, som fratrekkes grunnlaget når 
eiendomsskatten beregnes. Siden 2014 har kommunene kunnet velge om de vil taksere 
boligeiendommer selv, eller benytte Skatteetatens formuesgrunnlag. Også kommuner som benytter 
kommunal taksering har tilgang til formuesgrunnlagene i egen kommune, og i arbeidet med å 
fastsette sjablonger på boligeiendommer kan det være nyttig å innhente data fra Skatteetaten for 
sammenligning med de prisopplysningene som innhentes fra andre kilder og de sjablongprisene som 
blir fastsatt.  

Regler for det første året kommunen innfører eiendomsskatt  

Satsen kan ikke utgjøre mer enn 1 promille første året. Økningen for senere år kan ikke være mer 
enn 1 promille hvert år, inntil maksimal skattesats nås. Økningen kan likevel være på 2 promille hvis 
det samme år innføres et bunnfradrag. Skattesatsen kan ikke økes det året bunnfradraget eventuelt 
faller bort.  

Status Horten kommune  

Kommunedirektøren vurderer budsjettforslaget for perioden 2023-2026 som såpass stram at det 
legges opp til utredning av eiendomsskatt i 2023. I kommunedirektørens forslag til økonomi- og 
handlingsplan, er det videre lagt til grunn at eiendomsskatt innføres fra 2024. 

I budsjettforslaget er det lagt til grunn en beregning som tar utgangspunkt i skattegrunnlaget knyttet 
til boliger, slik det også var utredet i forbindelse med budsjettforslaget for 2021. En nærmere 
beregning av det faktiske inntektspotensialet knyttet til eiendomsskatt må gjøres i forbindelse med 
utredningen av eiendomsskatt, og kommunedirektøren anbefaler at det legges frem en politisk sak 
knyttet til innføring av eiendomsskatt høsten 2023. 

I budsjettforutsetningene knyttet til økonomiplanen er det lagt til grunn eiendomsskatt på 1 promille 
i 2024, økende til henholdsvis 2 promille i 2025 og 3 promille i 2026. Det er også synliggjort 
konsekvensen av å øke eiendomsskatt til maksimalt 4 promille i 2027, dvs. etter denne 
planperioden. En slik økning vil kunne muliggjøre gjenoppbygning av den fondsbruken som finner 
sted i inneværende planperiode, og sikre at kommunen gjenoppretter et bærekraftig nivå på 
fremtidige reserver. 

Til grunn for budsjetterte inntekter ligger følgende forutsetninger: 

1. Det er beregnet 1 promille av skatteetatens formuesgrunnlag for boligeiendommer. 
2. Av dette er det trukket ut 30% som er i henhold til gjeldende regler. 
3. Det må påregnes kostnader ved innføring av eiendomsskatt. Det vil måtte engasjeres 

ressurser i kommunen som skal jobbe med å få iverksatt eiendomsskatt. I tillegg har Horten 
kommune fått opplyst at listen mottatt av skatteetaten ikke inneholder alle boliger det skal 
beregnes eiendomsskatt av. Eksempler på dette er i de tilfelle selskaper eier boliger må 
dette kartlegges manuelt av takstmann 

4. Overordnet innebærer dette at Kommunedirektøren anslår en inntekt fra eiendomsskatt i år 
1 på ca 15 mill. kroner. Dette anslaget er deretter økt med 20 mill. kroner årlig fra år 2, noe 
som også innebærer en økning i 1 promille i skattesats per år. 
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Fokusområder 

Introduksjon 

Kommunens overordnede visjon «Horten. Mulighetene er akkurat her.»  

Visjonen er et samlende og retningsgivende felles uttrykk for ambisjoner og mål i årene som 
kommer, både for kommunen som organisasjon og som lokalsamfunn. Den utfordrer til innovasjon 
og utvikling for å skape varige verdier for individer og samfunn. Vi skal se mulighetene som finnes 
akkurat her i Horten kommune og gjøre noe med dem.  

 

Kommunens satsingsområder   

• Attraktivitet  

• God oppvekst  

• Trygghet for innbyggerne  

• Natur og miljø  

Satsingsområdene med tilhørende strategier presenteres overordnet for kommunen. I økonomi- og 
handlingsplan 2023-2026 er oppdragene som prioriteres i perioden presentert per 
kommunalområde. 

 

FNs bærekraftsmål  

Gjennom mål, delmål og strategier tilknyttet satsingsområdene vil Horten kommune bidra til å nå 
FNs bærekraftsmål. Alle bærekraftsmålene er ivaretatt gjennom målene i kommuneplanens 
samfunnsdel og strategier i økonomi- og handlingsplanen.  

 

Attraktivitet   

Attraktive byer og tettsteder fremmer livskvalitet, bosetting og næringsutvikling. God stedsutvikling 
er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. 
Kommuner som lykkes som aktive samfunnsutviklere har et helhetlig grep om og langsiktig 
perspektiv på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere, frivillighet og næringsliv.    

 Etter modell fra Telemarksforskning vektlegger Horten tre former for attraktivitet for å sette mål for 
samfunnsutviklingen:   

• bostedsattraktivitet    

• næringsattraktivitet    

• besøksattraktivitet   

Attraktivitet er viktig for at vi skal tiltrekke oss nye innbyggere og for at de som allerede bor i Horten 
skal velge å bli. Vi kan påvirke attraktiviteten gjennom å skape kvaliteter som gjør Horten attraktiv 
som bosted, for næring og besøk. Gjennom å satse på endring og utvikling for å få vekst, unngår vi 
stillstand og stagnasjon.   

 Slik gjør vi det:  

•  Tenke langsiktig – handle her og nå  

• Samspill med innbyggere, næringsliv, universitet og frivilligsektor  

• Utarbeidelse og oppfølging av områdeplaner  

• Vi utvikler og markedsfører Horten kommune som at attraktivt sted å bo, arbeide, drive 
næring, studere og besøke   

• Vi utvikler byene og tettstedene i Horten i tråd med arealstrategien   
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• Vi sikrer god infrastruktur, høy arealutnyttelse og attraktive næringsområder ved 
knutepunktene som ivaretar fremtidige behov   

 

God oppvekst  

I Horten skal alle barn som fødes og vokser opp sikres en god start på livet. I barnehage og skole skal 
de forberedes til et godt sosialt liv, videre utdanning og yrkesliv. Alle barn skal kunne ha en aktiv og 
meningsfull fritid og alle barn og unge i Horten kommune skal bli hørt i saker som angår dem. God 
helse, tilhørighet, trivsel og mestring skapes gjennom hele oppveksten, på alle arenaer der barn og 
unge oppholder seg.  

Utenforskap karakteriseres som en kompleks samfunnsutfordring som ingen tjeneste eller sektor 
kan løse alene. Arbeidet med å hjelpe barn og ungdom til å fullføre utdanning må starte tidlig og det 
fordrer at flere sektorer jobber sammen.   

For sikre en god oppvekst må barn og unge ses på som “24-timers mennesker” som lever livene sine 
på flere arenaer, i familien, i barnehagen og på skolen, på fritidsaktiviteter og i nærmiljøene sine.   

 Slik gjør vi det:  

• Forebygging, tidlig innsats og god samhandling.  

• Alle barn skal få tilbud om plass i barnehage.  

• Barn, unge og foreldre medvirker til samfunnsutviklingen og i tiltaksutforming.  

• Kvalitativt gode tjenester.  

• Tilgang på meningsfylte fritidsaktiviteter og helsefremmende nærmiljøer  

• Samhandling med andre samfunnssektorer for å sikre inkludering, tilhørighet, mestring og 
læring for alle barn og unge.  

 

Trygghet for innbyggerne  

Kommuneorganisasjonen er til for å skape gode og trygge rammer for innbyggerne våre. Kommunen 
skal legge til rette for et likeverdig samfunn gjennom samfunnsutviklingen og tjenestene våre.   

Inngangen til 2023 er preget av en urolig verden, usikker økonomi og at vi har vært gjennom en 
pandemi. Dette er av betydning for innbyggernes trygghet, og opplevelse av trygghet. Horten 
kommune må planlegge for fremtiden, både for å møte de demografiske endringene og for å kunne 
håndtere uforutsette hendelser. Det innebærer god beredskap og infrastruktur.   

 Kommunen må utvikle tjenester i nødvendig omfang og kvalitet i alle livsfaser og 
befolkningsgrupper. De økonomiske rammevilkårene fordrer prioritering og åpenhet om hva som er 
nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.   

For å sikre trygghet for innbyggerne, og for å jevne ut sosiale forskjeller, er det av stor betydning å 
skape inkluderende nærmiljøer som fremmer deltagelse og mestring for alle aldersgrupper, 
tilfredsstillende boliger og bomiljøer og tilgang på arbeid og meningsfylte aktiviteter. Tilgang på disse 
ressursene er ulikt fordelt i befolkningen.   

Slik gjør vi det:  

• Systematisk arbeid for deltagelse og tilhørighet i alle livets faser, uavhengig av økonomisk, 
sosial eller etnisk bakgrunn   

• Tilfredsstillende boforhold for alle innbyggere  

• Innsats på tvers i kommuneorganisasjonen, og i samarbeid med næringsliv og frivillighet.   

• Beredskap til å håndtere uforutsette hendelser  

• Ta vare på matjorda  
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• Klimavennlig infrastruktur som opplyste områder, trafikksikre gang, - bil- og sykkelveier, 
grønnstruktur, havner, overvann- og flomtiltak, vann- og avløpsanlegg og renovasjon  

 

Natur og miljø   

Horten kommune skal gå foran i det grønne skiftet, og ta vare på naturen. Byutviklingen skal være 
miljø- og klimavennlig samtidig som grønn mobilitet er et satsingsområde. Planer, strategier, 
prioriteringer og små og store tiltak viser at det går en grønn tråd gjennom Horten kommunes 
arbeid. Gjennom å nå våre egne mål bidrar vi også til å nå globale mål fastsatt gjennom FNs 
bærekraftsmål og Parisavtalens 1,5-graders mål.   

I økonomi- og handlingsplan 2020-2023 ble det vedtatt at klimabudsjett skal innføres som 
styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål. De siste årene har 
flere kommuner begynt å ta i bruk klimabudsjett for å knytte klimaarbeidet tettere sammen med 
kommunens øvrige oppgaver, samt å knytte klimatiltak til det økonomiske budsjettet og konkrete 
ansvarlige. Klimabudsjettet bygger på oppdatert statistikk og kunnskap som Miljødirektoratets 
sektorfordelte utslippsstatistikk for kommunene. Andre indikatorer vil også være nødvendige for å 
kunne evaluere om klimaarbeidet går som forutsatt, og om vi er på riktig kurs.  

Vi skal forvalte naturen og naturressursene på en forsvarlig måte samtidig skal vi sikre dagens og 
fremtidige generasjoners behov og muligheter. Vi skal derfor ta vare på og videreutvikle natur og 
friluftsområdene i kommunen for å sikre aktive nærmiljø.   

Slik gjør vi det:   

• Vi sikrer tilgjengelige natur- og friluftsområder og sammenhengen mellom dem i 
arealplanleggingen   

• Vi bevarer og øker biologisk mangfold   

• Vi tar ansvar for våre naturverdier og øker kunnskapen i befolkningen   

• Vi velger klima- og miljøvennlig løsninger og er forberedt på klimaendringer   

• Vi legger til rette for at kommunen og næringsliv utvikler og tar i bruk klimavennlige og 
bærekraftige løsninger   

 
Visjon 
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Attraktivitet 

 

 
 
Webutgaven viser strategiene i handlingsplanperioden 
 

God oppvekst 

 

 
 
Webutgaven viser strategiene i handlingsplanperioden 

Trygghet for innbyggerne 

 
 
Webutgaven viser strategiene i handlingsplanperioden 

  

https://pub.framsikt.net/2023/horten/bm-2023-%C3%B8konomi-_og_handlingsplan_2023-2026/#/generic/summary/focusarea/311
https://pub.framsikt.net/2023/horten/bm-2023-%C3%B8konomi-_og_handlingsplan_2023-2026/#/generic/summary/focusarea/312
https://pub.framsikt.net/2023/horten/bm-2023-%C3%B8konomi-_og_handlingsplan_2023-2026/#/generic/summary/focusarea/313
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Natur og miljø 

 
 
Webutgaven viser strategiene i handlingsplanperioden  

https://pub.framsikt.net/2023/horten/bm-2023-%C3%B8konomi-_og_handlingsplan_2023-2026/#/generic/summary/focusarea/314
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Driftsbudsjettet 

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier 

 
Beløp i 1000 

  Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 

Opprinnelig budsjett 1 464 656 1 464 656 1 464 656 1 464 656 

Tekniske justeringer 47 211 47 211 47 211 47 211 
Budsjettendringer inneværende år 51 206 51 206 51 206 51 206 
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan -8 467 -17 976 -21 946 -22 946 

Konsekvensjusteringer 89 950 80 441 76 471 75 471 

Konsekvensjustert ramme 1 554 606 1 545 097 1 541 127 1 540 127 
Nye tiltak 6 897 9 140 9 140 9 140 
Endringer i tjenesteproduksjonen 71 062 54 505 57 042 58 542 
Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon -46 729 -51 972 -56 959 -58 259 
Statsbudsjettets økonomiske konsekvenser 19 200 19 200 19 200 19 200 
Politiske vedtak 2 900 3 500 3 500 3 500 
Endrede økonomiske forutsetninger -27 050 -23 600 -29 300 -34 900 

Nye tiltak og realendringer 26 280 10 773 2 623 -2 777 

Ramme 2023-2026 1 580 886 1 555 870 1 543 750 1 537 350 
 

Følgende modell er lagt til grunn ved utarbeidelse av driftsrammen for 2023-2026: 

• Konsekvensjustert ramme, som er en videreføring av tidligere politiske vedtak samt tekniske 
justeringer, består i hovedsak av følgende forhold: 

o Opprinnelig budsjett er det opprinnelige, vedtatte budsjettet for 2022. Alle 
endringer i økonomiplanen gjøres fra 2022 nivå, slik at endringene fra 2022 
budsjettet leses nedover i tabellen 

o Tekniske justeringer og budsjettjusteringer inneværende år er først og fremst 
lønnsoppgjør i henholdsvis 2021 og 2022, samt justering for pris og deflator. Det er 
ikke fullt ut justert for den prisveksten vi har sett i 2022 - og heller ikke i 2023. Pris 
og deflator er lagt inn iht. føringer fra statsbudsjettet, med henholdsvis 3 % (pris) og 
3,7 % (deflator). Ellers er prisvekst først og fremst reflektert i konkrete tiltak på 
strøm (og renter). 

o Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan er justering for tiltak fra forrige 
økonomiplan, og som politikerne allerede har vedtatt. Sammen med justeringene 
nevnt ovenfor danner disse grunnlag for det konsekvensjusterte budsjettet, eller 
den konsekvensjusterte rammen. Dette er den opprinnelige rammen, som 
kommunalområdene i utgangspunktet skal holde seg innenfor. 

Under streken for konsekvensjustert budsjett, kommer endringer som kommunalområdene har 
innarbeidet for ny økonomiplan. Disse er bygd opp på følgende måte: 

o Nye tiltak er i hovedsak nye prioriteringer, som ikke har lagt inne i rammene til 
kommunalområdene tidligere. Her ligger det 6,9 mill. kroner i 2023, stigende til 9,1 
mill. kroner fra 2024 og utover i perioden 

o Endringer i tjenesteproduksjon er lagt inn med 71,1 mill. kroner i 2023, redusert til 
58,5 mill. kroner i 2026. Dette er endringer i eksisterende tjenesteproduksjon, som 
følge av endringer i tjenestebehov hos brukere av kommunale tjenester, eller 
endring av kostnadsstrukturen knyttet til tjenester som gis per i dag (2022). Det kan 
også være tap av inntekter i denne kategorien. 

o Statsbudsjettets økonomiske konsekvenser er i utgangpunktet føringer fra 
statsbudsjettet. Det er lagt inn 19,2 mill. kroner knyttet til endringer i statsbudsjettet 
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som medfører endringer i tjenesteproduksjonen knyttet til endringer i lov og 
forskrift. 

o Politiske vedtak er vedtak fattet i kommunestyret i 2022, og som nå er innarbeidet i 
forslag til økonomi- og handlingsprogram for 2023-206. Her ligger det tiltak for 2,9 
mill. kroner i 2023. 

o Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon er innsparinger som er lagt inn for 
at kommunalområdene skal holde den konsekvensjusterte rammen. Dette er da 
innsparingstiltak som er lagt inn for å finansiere endringene ovenfor. Totalt er det 
lagt inn innsparinger i denne kategorien på 46,7 mill. kroner i 2023. Innsparingene 
øker til 58,3 mill. kroner i 2026. 

o I tillegg til dette, er det for ny økonomiplan innarbeidet ytterligere innsparinger som 
følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til prisvekst særlig i forhold til 
renter og strøm. Disse innsparingene utgjør omlag 47,0 mill. kroner i 2026. I samme 
kategori ligger tiltak for å styrke hjemmetjenesten med 12,0 mill. kroner i 2026, dvs. 
at netto innsparing ligger på 34,9 mill. kroner i 2026 på denne kategorien. 

I tillegg til de tiltakene kommunedirektøren har innarbeidet i økonomi- og handlingsplanen, ligger 
det utredede tiltak for nær 25,0 mill. kroner vedlagt budsjettforslaget. Dette henger sammen med at 
det i økonomiplanprosessen er utredet tiltak for omlag 70,0 mill. kroner innenfor planperioden som 
må sees i sammenheng med de endrede økonomiske forutsetningene som kommunen nå står 
overfor. 

Tiltakene er ikke lagt inn med full effekt fra 2023, da det ansees som lite realistisk både å få til 
helårseffekter av tiltakene det første året i økonomiplanperioden, samtidig som også enkelte av 
tiltakene vil kreve både strukturelle grep og videre utredninger før de kan gjennomføres. 

Driftsutgifter per tjenesteområde 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Administrasjon 78 766 75 944 77 006 76 206 
Helse og velferd 537 193 538 905 532 078 526 478 
Oppvekst 678 149 668 556 663 469 663 469 
Kultur og samfunnsutvikling 73 445 73 282 72 615 72 615 
Teknisk 152 972 151 187 150 859 150 859 
Finans -31 781 -31 781 -31 781 -31 781 
Horten havnevesen -25 491 -25 491 -25 491 -25 491 
NAV Horten 117 633 105 268 104 995 104 995 

Driftsutgifter per tjenesteområde 1 580 886 1 555 870 1 543 750 1 537 350 
 

Kommentarer til driftsbudsjettet 
 
Skjemaet ovenfor er et Framsikt-generert skjema, og inneholder ikke avskrivninger. Bevilgningen på 
finansområdet avviker derfor fra oversikten i det offisielle 1B-skjemaet. 
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Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Skatt på inntekt og formue  -810 157 -810 157 -810 157 -810 157 
Rammetilskudd -788 710 -788 710 -788 710 -788 710 
Inntektsutjevning -145 052 -145 052 -145 052 -145 052 
Kompensasjonstilskudd -5 521 -5 490 -5 462 -5 462 
Andre generelle statstilskudd -38 900 -20 900 -20 900 -20 900 
Eiendomsskatt 0 -15 000 -35 000 -55 000 

Sum sentrale inntekter -1 788 340 -1 785 309 -1 805 281 -1 825 281 
 

Frie inntekter 
 
Kommunens frie inntekter består av skatt på inntekt og formue samt rammetilskudd. Totalt sett 
utgjør skatt og rammetilskudd ca. 72 % av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter 
som kommunen fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. 
Tilsvarende gjelder også for andre statlige overføringer og fellesinntekter som er budsjettert under 
sentrale inntekter. 

Kommunedirektøren legger til grunn at det i 2023 utredes eiendomsskatt, med innføring fra 2024. I 
de inntektsanslagene som er lagt til grunn i økonomiplanen for 2023-2026, ligger det en forutsetning 
om en gradvis opptrapping av eiendomsskatt fra 1 promille i 2024 til 3 promille i 2025. Totalt er det 
innarbeidet økte inntekter på 105,0 mill. kroner tilknyttet eiendomsskatt i planperioden. Det vil være 
mulig å øke inntektene med anslagsvis 20,0 mill. kroner ytterligere i 2026 dersom man skulle ha 
behov for å øke eiendomsskatten til 4 promille. 

I økonomi- og handlingsplan 2023-2026 har kommunedirektøren lagt til grunn frie inntekter på 
2023-nivå. Inntektene ligger i faste 2023-kroner i hele planperioden. Kommunens beregning av skatt 
og rammetilskudd er basert på KS prognosemodell for skatt og rammetilskudd. Frie inntekter for 
Horten kommune er i 2023 beregnet til 1,74 milliarder kroner. I tillegg ligger kompensasjonstilskudd 
fra Husbanken med 5,5 mill kroner samt integreringstilskudd på 38,9 mill. kroner, innunder sentrale 
inntekter.  

Integreringstilskuddet for 2023 er satt høyere enn de øvrige årene i økonomiplanen, noe som henger 
sammen med den pågående krigen i Ukraina, og derfor en ekstraordinær stor flyktningestrøm. Dette 
medfører at både inntektene og utgiftene for 2023 er forventet å bli høyere enn i et normalår. 
Kommunalområdene er samtidig kompensert for utgiftsøkningen med totalt 19,0 mill. kroner i 2023 
isolert sett. Fra 2024 er nivået satt tilbake til gammelt nivå, noe som påvirker både inntekts- og 
utgiftssiden i budsjettet. 

Rammetilskuddet står for omlag 53 % av de frie inntektene, mens skatteinntektene utgjør 47 % av de 
frie inntektene i økonomiplanperioden. Horten kommunes skatteinntekter er i 2023 beregnet til 
rundt 80 % av landsgjennomsnittet, og gjennom inntektsutjevningen ligger Horten kommune an til å 
få kompensert 60 % av differansen opp til landsgjennomsnittet. Som en svært skattesvak kommune, 
mottar Horten en tilleggskompensasjon på 35 % mellom eget skattenivå og 90 % av 
landsgjennomsnittet. Totalt er inntektsutjevningen på 145,0 mill. kroner i 2023. Etter utjevningen 
ligger kommunen an til å ha et samlet skattenivå på rundt 94 % av landsgjennomsnittet. 
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Sentrale utgifter 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Avsetning til lønnsoppgjør 58 570 58 570 58 570 58 570 
Personforsikring 2 100 2 100 2 100 2 100 
AFP-premie 6 700 6 700 6 700 6 700 
Pensjonsinnskudd KLP (amortisering og 
premieavvik) 

-25 200 -16 200 -7 200 1 800 

Samhandling, kommunalsjefer 1 000 1 000 1 000 1 000 
Norsk pasientskadeerstatning 708 708 708 708 

Sum sentrale utgifter 43 878 52 878 61 878 70 878 
 

Fellesutgifter 
 
Pensjonskostnader 
Kommunens pensjonsutgifter er noe økt i forhold til hva som lå til grunn i forrige økonomiplan. 
Dette henger i stor grad sammen med redusert avkastning på pensjonsmidlene tilknyttet en endret 
markedssituasjon, sett i forhold til de forventningene som lå til grunn for et år siden. Når 
avkastningen på pensjonsmidlene reduseres, reduseres samtidig forventningen om tilførsel til 
premiefondet, slik at større del av pensjonskostnaden må dekkes av en økt pensjonspremie. Dette 
øker kommunens premieavvik, og dermed også den forventete kostnaden 7 år fremover i tid. Samlet 
sett medfører dette en økning i kommunens pensjonskostnader i planperioden. 

Premieinnbetaling er det som kommunen blir fakturert i årlig pensjonspremie. Dette er styrt av 
forsikringsvirksomhetsloven. Pensjonskostnaden er definert som netto aktuarberegnet 
pensjonskostnad med tillegg av en administrasjonskostnad. Samlet kostnad for året inneholder også 
elementet amortisert premieavvik. Årets pensjonskostnad holder seg stabil gjennom året (relativt 
sett). Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett og årsberetning for kommuner §3-5 og §3-6 regulerer 
regnskapsføringen av pensjon i kommunens regnskap. 

Premieavviket er differansen mellom årets premieinnbetaling og pensjonskostnad. Hvis 
premieinnbetalingen er høyere enn pensjonskostnaden, får vi et positivt premieavvik (inntektsføres i 
år 0 og utgiftsføres [amortiseres] over de neste 7 år i like store deler). Hvis premieinnbetalingen er 
lavere enn pensjonskostnaden, får vi et negativt premieavvik (utgiftsføres i år 0 og inntektsføres 
[amortiseres] over de neste 7 år i like store deler). 

Innbetalingen av pensjonspremie påvirkes av årlig lønnsoppgjør i offentlig sektor (grunnlaget for det 
som omtales som reguleringspremien), og årlig avkastning som KLP oppnår på pensjonsfondet 
(grunnlaget for overføring til premiefondet). Statens pensjonskasse (SPK) omfatter pedagogisk 
personell og har ikke reguleringspremie eller tilført avkastning på fondsmidler til et premiefond 
(midlene er eid av staten). Imidlertid har de samme modell for premieavvik som nevnt ovenfor. 

Lønnsoppgjøret for 2023 ventes å bli relativt høyt. I tillegg til dette forventes avkastningen av 
fondsmidler å gå ned, som en effekt av økte renter og en oppbremsing av økonomien både nasjonalt 
og internasjonalt. Totalt sett vil dette påvirke pensjonskostnadene i negativ retning, samt at 
premieavvik er forventet å øke i samme takt. 

Alle kommuner har et premiefond i KLP. Dette fondet tilføres midler hvert år som følge av KLP’s 
avkastning. Kommunen kan kun bruke fondet til å redusere premieinnbetalingene til KLP. Som et 
resultat av overgangen til nytt regelverk for offentlig tjenestepensjon innført 01.01.20, ble alle 
kommuner i mai 2021 tilført ekstraordinære premiereserver til premiefondet. 
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Over mange år har Horten kommune hatt et positivt premieavvik (dette gjelder de fleste kommuner 
i landet), og akkumulert premieavvik over disse årene har blitt betydelig. Bortsett fra den åpenbare 
effekten dette har hatt på driftsresultatet i det enkelte år og årene etterpå, så har det også hatt en 
stor negativ effekt på likviditeten. På grunn av dette besluttet Horten kommune å bruke en relativt 
stor andel av opparbeidet premiefond til å redusere premieinnbetalingene for både 2021 og 2022 
(ca. 60 mill. hvert av årene). For 2023 er premiefondet redusert til i størrelsesorden 20-25 mill. 
kroner. Denne reserven vil mest sannsynlig bli tatt ut i løpet av 2023. 

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. 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. 

I henhold til opplysninger fra KLP budsjetteres det med 1 % av samlet lønnsmasse som skal dekke 
forventede kostnader til AFP. Dette utgjør 6,7 millioner kroner for Horten kommune i 2023. 

Avsetning til lønnsoppgjøret 2023 
I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet er det lagt til grunn en årslønnsvekst på 4,2 % i 
2023. På denne bakgrunn er det satt av en total lønnsreserve på 58,5 mill. kroner som skal dekke 
lønnsvekst for 2023 (ca. 38,5 mill. kroner), samt overheng fra 2022 og effekten av oppgjør som enda 
ikke er ferdigstilt for 2022. 

Overheng fra lønnsoppgjøret for 2022 når det gjelder avtalefestede tillegg, som skulle gjelde f.o.m. 
01.01.23, er inkludert i potten md ca. 10 mill kroner. 

På tidspunktet for budsjettering av lønnsreserve for 2023 var ikke lønnsoppgjøret for 2022 helt 
ferdigstilt (mangler resultatet for forbund som ble omfattet av tvungen lønnsnemnd). 
Kommunedirektøren har ikke fordelt denne manglende delen av lønnsoppgjøret for 2022 til 
kommunalområdene, men opprettholdt tiltenkt effekt på den sentrale lønnspotten med ca. 10 mill. 
kroner. 

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 
2023 budsjetteres 2,1 mill. kroner til personforsikringer. 

Samhandling, kommunalsjefer 
I økonomiplanen for 2022 ble det satt av en årlig pott til helhetlig oppgaveløsning i kommunen. 
Dette for å ha noen midler til innovasjon og nytenkning samt mindre hendelser som ikke er kjent på 
budsjetteringstidspunktet, men som oppstår gjennom neste kalenderår. Potten er videreført i 
kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2023-2026. 
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Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 98 447 105 932 111 379 111 412 
Avdrag på lån 100 473 107 826 109 599 113 584 
Renteinntekter og utbytte -11 563 -11 563 -11 563 -11 563 
Avdrag på lån, Havna 12 600 12 600 12 600 12 600 
Renteinntekter og utbytte, Havna -700 -700 -700 -700 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter, Havna 10 500 10 500 10 500 10 500 
Kapitalkostnader selvkost -15 528 -15 528 -15 528 -15 528 

Netto finansinntekter/finansutgifter 194 229 209 067 216 287 220 305 

Finansutgifter i tjenesteområdene 2 2 2 2 

Totale finansutgifter 194 231 209 069 216 289 220 307 

Motpost avskrivninger 0 0 0 0 
 

Renteinntekter 
 
Renteinntekter for bankinnskudd og formidlingslån, er basert på et estimat ifht nivået i regnskapet 
for 2021 og pr 2. tertial 2022. Kommunedirektøren har for planperioden valgt å opprettholde nivået 
på renteinntekter på 2022-nivå, til tross for at renten har økt den siste tiden. I dette er det tatt 
høyde for at likviditeten med det planforslaget som foreligger, vil bli redusert og at grunnlaget for 
kommunens renteinntekter dermed går ned. 

En overveiende andel av bankinnskuddet er på disposisjonsfond. Bruk av disposisjonsfond påvirker 
derfor likviditetssituasjonen. I tillegg har Horten kommune bokført vesentlige summer i form av 
premieavvik som oppstår ihht 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. 

I tillegg til at premieavviket reduserer likviditeten, har også et ekspansivt investeringsbudsjett bidratt 
til at kommunens likviditet har vært presset. Tidligere år har låneopptak tilknyttet finansiering av 
investeringer vært tatt opp relativt sent på året. I 2021 vurderte kommunedirektøren det som 
nødvendig å foreta et låneopptak før sommeren, og til grunn for beregnede renter og avdrag i 
kommende planperiode ligger det også forutsatt en videreføring av halvårlige låneopptak. 

I og med at det legges opp til en betydelig bruk av disposisjonsfond i planperioden, vil 
likviditetsstyringen fremover bli viktigere enn tidligere. Dette kan gi et behov for å ta opp et 
midlertidig likviditetslån f.eks. ved å opprette en kassekreditt i banken eller ved å foreta låneopptak 
tidligere enn det som nå ligger til grunn. Rapportering på kommunens likviditetssituasjon følger 
årsmeldingen og de ulike tertialrapportene gjennom året. 

Renter og avdrag på lån 
I løpet av 2022 har rentene økt betraktelig fra et historisk lavt rentenivå de siste årene. 
Rentekostnader til privathusholdningene, men også til næringslivet og for kommunene øker 
betydelig. Dette samtidig som det generelle prisnivået i samfunnet også tiltar. Økning i renten skal 
bidra til å holde inflasjonen nede, og det er forventet at rentenivået fremover vil kunne ligge på et 
mer normalt og høyere nivå enn det vi har sett de siste årene. 

Samtidig er gjelden i samfunnet høy. Det samme gjelder for Horten kommune, som for å få en lavere 
belastning av finanskostnader i driftsbudsjettet, er helt avhengig av å få gjelden ned på et mer 
håndterlig nivå. 
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Ultimo oktober 2022 er gjeldsporteføljen til Horten kommune på totalt 3,3 milliarder kroner. Denne 
gjelden er bundet opp med 41,46 % i faste renter og 58,54 % i flytende renter. Gjennomsnittlig 
løpetid for alle lån er 26,71 år og gjennomsnittlig bindingstid på fastrente er ca. 6 år. Gjennomsnittlig 
rente på fasterentelån er 2,513 % og gjennomsnittlig rente på flytende lån er 2,527 %. Alle tall er 
inkludert Husbanken. Dette er innen handlingsrommet kommunedirektøren har fått delegert fra 
kommunestyret gjennom kommunens finansreglement. 

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn en økning på flytende lån basert på kommunalbankens 
prognoser, og som ligger godt over 2 % høyere enn det nivået vi så for et år siden. Horten kommune 
har en vektet gjeldsportefølje, noe som innebærer at lånene både er til flytende markedsrente, 
fastrentelån med ulik løpetid, samt sertifikatlån. Dette innebærer også at kommunen har en vektet 
renteprofil, og at det effektive rentenivået varierer med de underliggende lånebetingelsene på 
kommunens gjeldsportefølje. I økonomiplanperioden ligger den vektede rentesatsen inne med 
følgende profil: 2023: 3,45 %, 2024: 3,56 %, 2025: 3,64 %, 2026: 3,59 %. 

For nye låneopptak i handlingsplanperioden er det lagt til grunn følgende rentebane: 2023: 4,59 %, 
2024: 4,59 %, 2025: 4,43 % og 2026: 4,30 %. 

I tabellen nedenfor er foreslåtte låneopptak beskrevet. Tabellen skiller mellom renter og avdrag til 
havna og ordinære renter og avdrag for kommunen. Mens Horten havn budsjetterer med årlige 
finanskostnader til renter og avdrag på 23,1 mill. kroner i 2023, er det for Horten kommune lagt til 
grunn tilsvarende kostnader på 198,9 mill. kroner i 2023, stigende til 225 mill. kroner i 2026. Netto 
finans og avdrag utgjør omlag 8,4 % av kommunens brutto driftsinntekter i 2023, og vil med det 
gjeldende investeringsprogrammet legge beslag på en stadig større andel av kommunens 
driftsinntekter.  

   
Økonomiplan 

2023 
Økonomiplan 

2024 
Økonomiplan 

2025 
Økonomiplan 

2026 

Lån egne investeringer som 
påvirker handlingsregelen 

53 496 55 703 92 531 65 847 

Selvkost- vann, avløp og 
renovasjon 

84 083 36 000 69 000 32 000 

Horten Havnevesen 0 0 11 000 7 000 

Startlån 90 000 90 000 90 000 90 000 

Sum låneopptak i 
planperioden 

227 579 181 703 262 531 194 847 
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Til grunn for budsjettert bruk av lån ligger det en forutsetning om inntekter på til sammen 224,7 mill. 
kroner i hele planperioden, som fordeler seg på følgende måte: 

  
Økonomiplan 

2023 
Økonomiplan 

2024 
Økonomiplan 

2025 
Økonomiplan 

2026 

Tilskudd fra andre 10 880 15 320 22 320 2 300 

Salg av varige driftsmidler 80 150 40 100 100 53 500 
 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 0 
Bruk av ubundne avsetninger -32 044 -35 597 -19 725 -6 343 
Utbytte Havna -1 700 0 0 0 
Bruk av bundne fond, Havna -50 -50 -50 -50 
Overføring til investering, Havna 50 50 50 50 
Avsetning bundet fond, overskudd Havna 3 091 3 091 3 091 3 091 
Egenkapitaltilskudd KLP (investering) for 
2022 - overføring til investering 

0 0 0 0 

Fullmakt Ukraina K-sak 054/22 - bruk av 
disposisjonsfond 

0 0 0 0 

Netto avsetninger -30 653 -32 506 -16 634 -3 252 

Netto avsetninger og 
årsoppgjørsdisposisjoner i 
tjenesteområdene 

-4 108 -4 108 -4 108 -4 108 

Totale avsetninger -34 761 -36 614 -20 742 -7 360 
 

Bruk og avsetning til fond 
Kommunedirektøren anbefaler å ta ut utbytte fra Horten Havn i 2023 basert på 
regnskapsavleggelsen for 2021, som ble behandlet i havnestyret i juni 2022, samt sak om utbytte fra 
havnekassen som ble behandlet både i kommunestyret og i havnestyret i juni 2021. 
Kommunedirektøren anser 1,7 mill. kroner for å være et ansvarlig nivå for utbytte. 

Det budsjetteres med en overføring til investeringsregnskapet på 0,05 mill. kroner årlig som 
finansiering av investeringsprosjekter tilknyttet Havna. Midlene hentes fra bundet fond. 

Det disponeres totalt 93,7 mill. kroner av disposisjonsfondet i årene 2023-2026. Dette må sees i 
sammenheng med økt kostnadsvekst, og da særlig økninger i strøm og rentekostnader som 
begrenser det kommunale handlingsrommet. 
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Investeringsbudsjettet 

Investeringsprosjekter i planperioden 

 
Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett i planperioden baserer seg på vedtatt økonomi- 
og handlingsplan 2022-25, politiske vedtak i 2022, tidsforskyvninger innarbeidet i 2. tertialrapport, 
samt kommunens handlingsregel for låneopptak knyttet til investeringsprosjekter.  

Siden forrige økonomiplan ble behandlet i kommunestyret desember 2021, har kostnadsnivået økt. 
Dette gjelder både i forhold til det enkelte investeringsprosjekt, men også i forhold til driftsutgiftene. 
Samlet sett medfører dette at kommunen får mindre for pengene, og kommunedirektøren varslet i 
forbindelse med 2. tertialrapport at det både må sees på innhold og omfang i planlagte 
investeringsprosjekter pga. økt prisvekst. 

For å bidra til å holde kostnadsveksten i samfunnet nede, er det helt nødvendig at kommunen tar sin 
del av ansvaret for å holde offentlige utgifter på et ansvarlig nivå, og å bidra til brems i norsk 
økonomi. Dette er signaler som kommunedirektøren har hatt med seg i forbindelse med 
planleggingen av investeringsporteføljen for denne planperioden. 

Samtidig har kommunen for høy gjeld i forhold til hva det driftsbudsjettet faktisk er i stand til å 
bære, særlig når man legger til grunn økt rentenivå. Kommunens handlingsregel tilknyttet 
låneopptak tilsier at det ikke skal benyttes høyere avdragsutgifter til ordinære investeringsprosjekter 
enn det som nedbetales i avdrag til samme formål. Med de økte renteutsiktene vi nå står ovenfor, er 
det behov for å se på sum finanskostnader i forhold til å finne et gjeldsnivå som 
kommuneøkonomien kan tåle på lengre sikt. Flere prosjekter er derfor skjøvet ut av 
handlingsplanperioden. 

De største prosjektene som det ikke er funnet rom for i denne økonomiplanen er omsorgsboliger 
samt allaktivitetshus i Åsgårdsstrand. 

Ved eventuelle endringer i investeringsbudsjettet, må det tas hensyn til økte FDV-kostnader 
(forvaltning, drift og vedlikehold), se også budsjettpremisser lagt til grunn under kommunalområdet 
Teknisk. 

Selvkostområder 

 
Selvkost (vann, avløp og renovasjon) 
På grunn av økte priser knyttet til kostnader for renter, energi, kjemikalier, materiell, innleide 
tjenester og vannleveranser, øker gebyrkostnadene for innbyggerne. Økningen er på omtrentlig på 
20 %. Horten kommune har arbeidet målrettet mot effektiv drift og egenproduksjon. Dette medfører 
at kostnadsøkningen er lavere i Horten enn sammenlignbare kommuner i Vestfold.   

Over en fjerdedel av de foreslåtte investeringene retter seg mot vann, avløp og renovasjon 
(selvkost). Renter og avdrag knyttet til disse investeringene belastes innbyggerne ved økte 
kommunale gebyrer. En beregning tilsier at økte investeringer på 100 mill. kroner medfører et økt 
årlig gebyr på ca 400 kroner for husstander som mottar kommunale gebyrer.  

Innenfor selvkost er det store investeringer i fremtiden. Det skal blant annet bygges nytt renseanlegg 
med nitrogenrensing.  



Horten kommune Økonomi – og handlingsplan 2023-2026 
 

Side 49 av 151 

Et nytt renseanlegg på Falkensten representerer en svært stor investering for kommunen. Det pågår 
utredninger knyttet til valg av renseløsninger og konfigurasjon av et nytt anlegg. Utredningene følges 
opp av politiske vedtak løpende. Før endelig løsning er valgt hersker det usikkerhet knyttet til 
endelig investeringsramme og periodiseringen av denne.  En del av denne usikkerheten er knyttet til 
samarbeid med nabokommuner. Derfor er det synliggjort en kostnad nedenfor, men kostnaden er 
ikke tatt med i beregningen i vann- og avløpsgebyrer for innbyggerne pr. nå. Det er i tidligere politisk 
sak synliggjort en potensiell årlig kostnad på kr 5 000 i økt avløpsgebyr. Nåværende gebyrer vil med 
andre ord øke på grunn av et nytt renseanlegg, og denne økningen vil legges inn når summen er 
sikrere.  

Tentativ investeringsoversikt (prosjektering pågår 2022, fortsetter i 2023): 
 

Investeringstabell for kommunen samlet 

Investeringer 
 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 
Administrasjon      

      
Egenkapitaltilskudd KLP 2023 5 100 5 100 5 100 5 100 20 400 
Horten 2.0 FFF 0 500 500 500 1 500 
IT infrastruktur 4 000 3 000 3 000 3 000 13 000 

Sum Administrasjon 9 100 8 600 8 600 8 600 34 900 

      
Helse og velferd      

      
Bekkegata 2- forprosjekt omsorgsboliger 4 000 5 000 0 0 9 000 
Biler-2 sykehjem og 1 voksenhabilitering 750 0 0 0 750 
Braarudtoppen- ombygging til legekontor 1 500 0 0 0 1 500 
Gannestad- ombygging omsorgsboliger 4 800 0 0 0 4 800 
Gannestad- oppgradering av hjemmetjenestens lokaler 200 0 0 0 200 
Helse og Velferd innovasjon 500 500 500 500 2 000 
Helse og Velferd IT investeringer 3 000 1 000 1 000 1 000 6 000 
Kommunale boliger 15 000 15 000 15 000 0 45 000 
Ludvig Løvås/ Kongeveien dagaktivitetssenter 0 0 0 32 000 32 000 
Oppgradering toaletter/vaskerom Braarudgården 
(Losen/EROPH) 

0 500 0 0 500 

Sum Helse og velferd 29 750 22 000 16 500 33 500 101 750 

      
Oppvekst      

      
Barnehage Åsgårdstrand 0 0 0 20 000 20 000 
Bil til barneverntjenesten 400 0 0 0 400 
Fagerheim skole-nybygg 1 500 0 0 0 1 500 
Forprosjekt ny brønnpark - Sentrum skole 500 0 0 0 500 
Gartnerløkka barnehage - etablering av takoverbygg 0 150 0 0 150 
Inventar oppvekst 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 
Lillås skole- gymsal 3 000 0 0 0 3 000 
Minibuss Bakkeåsen skole 795 0 0 0 795 
Nordskogen skole 1 500 0 0 0 1 500 

2023 2024 2025 2026 

10 000 10 000 100 000 500 000 
 



Horten kommune Økonomi – og handlingsplan 2023-2026 
 

Side 50 av 151 

 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 
Oppvekst IT-investeringer 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
Orerønningen u-skole - nytt tak 0 0 500 7 202 7 702 
Utskifting smartboards skoler 1 000 1 000 1 000 0 3 000 

Sum Oppvekst 11 195 3 650 4 000 29 702 48 547 

      
Kultur og samfunnsutvikling      

      
A. Jørgensensgate - N. Enggate- gateløp mot sjøen 0 0 2 500 0 2 500 
Amfi (eldre toalettbygg) ved torget/Apotekergata - 
forprosjekt 

0 0 0 500 500 

Bakkenteigen kulturhus- bevegelige lamper 1 000 0 0 0 1 000 
Bibliotekplassen- styrke og utvikle urban møteplass 500 1 500 0 0 2 000 
Bystrategi Åsgårdstrand 300 300 300 0 900 
Digitalt Munchsenter 140 0 0 0 140 
Gjestehavna og Apotekergata-styrke koblingen mellom 
disse 

0 1 000 0 0 1 000 

Indre Havn sanering forurensning 2 200 2 200 2 200 2 200 8 800 
Investeringer Horten Kirkelig fellesråd 6 800 5 800 7 500 7 200 27 300 
Kulturskolen- forprosjekt lydisolering og akustisk 
tilpasning 

250 0 0 0 250 

Levende by 600 600 600 0 1 800 
Nytt gulvbelegg på biblioteket 0 400 0 0 400 

Sum Kultur og samfunnsutvikling 11 790 11 800 13 100 9 900 46 590 

      
Teknisk      

      
Aktivitetsanlegg og trafikksikkerhet ungdomsskoler 4 000 0 0 0 4 000 
Bakkeåsen skole- forprosjekt utbedring radon 500 0 0 0 500 
Biler, maskiner og utstyr (uten VA) 500 500 500 500 2 000 
Brannvern forebygging i utleieboliger 6 000 0 0 0 6 000 
Brannvern-tett trehusbebyggelse Åsgårdstrand 1 481 0 0 0 1 481 
Bygningsmessige oppgraderinger-diverse bygg 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Campus Vestfold 4 403 3 000 0 0 7 403 
ENØK tiltak kommunale bygg 10 000 10 000 2 000 2 000 24 000 
Garasje Kopstad 1 000 0 0 0 1 000 
Horten medisinske senter- bygningsmessige 
utbedringer 

1 000 0 0 0 1 000 

Horten svømmehall- innvendig og utvendig 
oppgradering 

500 500 0 0 1 000 

Idrettsanlegg- utskifting utendørs belysning 500 500 500 500 2 000 
Innovasjon- effektstyring av bygg 500 0 0 0 500 
Kjølemaskiner- utskifting 0 0 400 400 800 
Kjøp og salg tomter/stripearealer 100 100 100 100 400 
Lystlunden idrettspark- nærmiljø og aktivitetsanlegg 
div. 

300 300 0 1 500 2 100 

Nordre gangbro Kanalen 3 000 10 000 0 0 13 000 
Ny bydel Horten havn-infrastruktur 3 000 0 50 000 50 000 103 000 
Nye/ brukte varebiler til renhold 500 0 0 0 500 
Nytt driftsanlegg (uten VA) 0 0 35 000 0 35 000 
Nytt lekeplassutstyr 500 500 500 500 2 000 
Oppgradering av branntiltak etter pålegg 850 250 250 250 1 600 
Oppgradering av renholdssoner 1 000 0 0 0 1 000 
Oppgradering badebrygger og stupemuligheter 0 0 0 2 000 2 000 
Oppgradering og etabl av flere SD anlegg 1 000 0 0 0 1 000 
Orerønningen H2 regulering og klargjøring 
(slalombakken) 

0 4 000 4 000 5 000 13 000 

Park og idrettsanlegg- diverse investeringer 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 
Rehabilitering Lystlunden kunstgress - nytt kunstgress 
treningsbane 

0 3 000 0 0 3 000 

Robotisering av renhold 1 500 1 500 0 0 3 000 
Salg av areal Indre Havneby 300 0 0 0 300 
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 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 
Sikkerhetstiltak utearealer ved kommunale bygg 500 500 500 500 2 000 
Sikring mot fall fra tak kommunale bygg 2 000 1 000 0 0 3 000 
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder 500 500 500 500 2 000 
Start- monument Borre 150 0 0 0 150 
Trafikksikkerhetstiltak 500 500 500 500 2 000 
Utbedringer for utendørs kunst 750 750 0 0 1 500 

Sum Teknisk 53 334 43 900 101 250 70 750 269 234 

      

Sum 115 169 89 950 143 450 152 452 501 021 
 

Selvkost 
 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 
Teknisk      

      
Forprosjekt slambehandling - pyrolyse (selvkost) 1 000 0 0 0 1 000 
Maskiner og annet utstyr VA 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
Nytt driftsanlegg (andel VA) 0 2 000 35 000 0 37 000 
Smart City Vestfold VA 2 000 2 000 2 000 0 6 000 
Tosidig forsyning vann til Horten 50 083 0 0 0 50 083 
Vann og avløp 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

Sum Teknisk 85 083 36 000 69 000 32 000 222 083 

      

Sum 85 083 36 000 69 000 32 000 222 083 
 

Andre selvfinansierende investeringer 
 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 
Horten havnevesen      

      
Havna- Egenkapitaltilskudd KLP 2023 50 50 50 50 200 
Havna- Molosikring dekke Åsgårdstrand 4 000 2 000 0 0 6 000 
Havna- Ny kai Fyllinga 0 0 4 000 0 4 000 
Havna- Nye strømsøyler i Åsgårdstrand 0 3 000 0 0 3 000 
Havna- Nytt brøyteskjær 150 0 0 0 150 
Havna- Nytt el kjøretøy 800 0 0 0 800 
Havna- Nytt parkeringshus i havneområde 5 000 5 000 0 0 10 000 
Havna- Oppgradering byrom i Havna 2 000 3 000 2 000 2 000 9 000 
Havna- Oppgradering dypvannskaia 0 5 000 10 000 10 000 25 000 
Havna- Reisetorg fergeleier 500 8 000 0 0 8 500 
Havna- Rustadbrygga hotelltomt 8 000 8 000 0 0 16 000 
Havna- Salg av hotelltomt 150 0 0 0 150 
Havna- Salg av tomt HS4 150 0 0 0 150 
Havna- Salg av tomt Portalbygget 150 0 0 0 150 
Havna- Toalett vaktbu Indre Havn 5 000 5 000 0 0 10 000 

Sum Horten havnevesen 25 950 39 050 16 050 12 050 93 100 

Sum 25 950 39 050 16 050 12 050 93 100 
 

Investeringer 
 

Administrasjon 
 
Egenkapitaltilskudd KLP 2023 
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Myndighetene stiller krav om at egenkapitalen i pensjonsinnretningene skal være i forhold til 
kundekapitalen som det knytter seg garanterte ytelser og rentegarantier til. Egenkapitalbehovet vil 
også avhenge av risiko knyttet til pensjonsfondets plasseringer. Dette betyr at egenkapitalen må 
økes når pensjonsfondene øker. Egenkapitaltilskuddet for 2023 er oppgitt fra KLP og er fordelt 
mellom fellesordningen, sykepleiere og Horten havnevesen. 

Horten 2.0 FFF 
«Horten 2.0 – forenkle, fornye, forandre – for Horten» vil være et investeringsprosjekt for å sikre 
tilstrekkelig gjennomføringskraft. Prosjektet har i seg blant annet profesjonalisert intern 
kommunikasjon (inkludert deling, dialog og digitalisering), arbeid med klart språk, digitaliserte 
eksterne prosesser (digital signering, digital post, e-handel, utvikling av digital innbyggerdialog og 
skjemaløsninger), nytt kvalitetssystem, oppgradering av HR-system, robotisering og automatisering, 
digitaliserte innkjøpsprosesser, 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. Prosjektet vil forholde seg til føringer fra den felles 
Digitaliseringsstrategien til KS og regjeringen for offentlig sektor. Modul i UBW som forenkler og 
effektiviserer timelister og reiseregninger hovedsakelig fra støttekontakter og avlastere er lagt til i 
2024. 

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. 

 

Helse og velferd 
 
Bekkegata 2- forprosjekt omsorgsboliger 
Administrasjonen vurderer en etablering av alle helsefunksjoner samlet i Bekkegata 2. Dette gjelder 
dagens tjenester på Karljohansvern, Storgata 4 og i Rådhuset. Bekkegata ligger sentralt plassert i 
byen, og kjøreavstand for Hjemmetjenesten til brukerne vil bli kortere. Dette utgjør et helt årsverk i 
kjøring.  

Videre er det behov for å samlokalisere Enhet for Rus og psykisk helse på en lokasjon. Dette tenkes 
gjort i Bekkegata 2. videre er det gjort arealstudier av bygningsmassen som viser at det er plass til 
korttidslager. Av annet innhold kan nevnes: behov for et kommunalt eid fastlegekontor. 

Bygningen vil også kunne ha plass til et større antall omsorgsboliger. Dette vil medføre kortreiste 
helsetjenester og stor grad av trygghet for beboerne. En slik satsing er i tråd med tidligere vedtatt 
Boligsosial plan.  

Det pågår for øyeblikket et arbeid med å avklare arealenes utnyttelse. Videre midler i 2023 og 2024 
vil benyttes til detaljprosjektering av bygningsmassen. 

Biler-2 sykehjem og 1 voksenhabilitering 
Helse har behov for ytterligere tre biler. To av bilene skal benyttes av en sykepleier-pool som skal 
betjene flere sykehjem. Tiltaket vil bidra til at man benytter ansatte mer effektivt, og dermed støtte 
oppunder sykepleiermangelen. Det siste kjøretøyet skal benyttes av Voksenhabilitering for å betjene 
brukere. Tiltaket medfører økte driftskostnader for kjøretøyene. 

Braarudtoppen- ombygging til legekontor 
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Ombygging til legekontor. Denne etableringen er svært viktig for å bidra til at fastlegedekningen i 
Horten kommune opprettholdes. 

Gannestad- ombygging omsorgsboliger 
Kommunen har behov for flere tilrettelagte boliger - ombygging av eksisterende boligmasse til 
omsorgsboliger. 

Ny ramme på kr 16,8 mill. behandles i Kommunestyret i 2. tertial 2022 som eventuelt justeres inn i 
ny øk. og handlingsplan.  

Prosjektet delfinansieres med investeringstilskudd fra Husbanken med netto tilvekst på 6 plasser, 
tilsvarende 7,56 mill. kroner. 

Gannestad- oppgradering av hjemmetjenestens lokaler 
Enklere ombygging av pauserom/hvilerom for ansatte for å ivareta arbeidsmiljø.  

Helse og Velferd innovasjon 
Stort behov for finansiering av nye løsninger og arbeidsmåter for å møte store utfordringer med 
demografisk endring.  

Benyttes til samhandlingsløsninger og teknologi/hardware, software og kompetanseheving.  

Helse og Velferd IT investeringer 
Behov for infrastruktur og drift av løsninger som effektiviserer på sikt. 

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 behov og muligheter 
i markedet. 

Horten kommune forestår etablering av følgende boligtyper: 

• Omsorgsboliger for eldre 

• Forsterket botilbud for utsatte grupper 

• Større eneboliger for familier 

Dette er en samlepost som benyttes løpende for å ivareta vedtatt boligsosial plan. 

Ludvig Løvås/ Kongeveien dagaktivitetssenter 
Boligsosial handlingsplan viser til et fremtidig behov for flere dagsenterplasser. Prosjektet er tenkt 
gjennomført for å avhjelpe behovet etter dagens situasjon. 

KOM-075/22 vedtak: 

Dagaktivitetssenteret i Ludvig Løvås gate og Kongeveien rives og erstattes med ny bygningsmasse. 
Kostnader til prosjektet søkes lagt inn i kommende budsjettprosesser.  

Midler til forprosjekt videreføres fra 2022 til 2023 og prosjektet er tenkt påbegynt i 2026. 46 mill. 
kroner er budsjettert utenfor handlingsplanperioden i 2027. 

Oppgradering toaletter/vaskerom Braarudgården (Losen/EROPH) 
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Oppgradering av toaletter og vaskerom er påkrevd. 
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Oppvekst 
 
Barnehage Åsgårdstrand 
Alternativ 4B: Barnehage i Lønneveien (eksisterende plassering), intet idrettsbygg. 46 mill. kroner er 
budsjettert utenfor handlingsplanperioden (2027). 

Prosjektet utføres som beskrevet i alternativ 4B (se vedlagt utredningsrapport). Eksisterende bygg i 
Lønneveien rives og det bygges nytt barnehagebygg på samme eiendom. Bygget samlokaliserer 
avdelingene i Lønneveien og Grev Wedels gate.  

Bygging av ny barnehage inkluderer ikke eget bygg til idrett og kultur/frivillighet. Idretten og 
kulturen/frivilligheten fortsetter som i dag, det sees på bedre utnyttelse av Åsgården skole for disse 
aktivitetene. 

Fremdrift: 46 mill. kroner er budsjettert utenfor handlingsplanperioden (2027). 

Bil til barneverntjenesten 
Barneverntjenesten har behov for bil uten logo spesielt ved akuttoppdrag.  

Fagerheim skole-nybygg 
Ny skole er ferdigstilt høsten 2022. Avsatte midler i 2023 benyttes til oppfølging av reklamasjoner. 

Forprosjekt ny brønnpark - Sentrum skole 
Midlene avsatt til prosjektet benyttes til å avklare hvorvidt det er teknisk mulig å etablere en 
brønnpark ved Sentrum skole. En brønnpark vil bidra til reduserte energikostnader. Det er tenkt en 
felles brønnpark for Sentrum skole, Kulturkvartalet og svømmehallen. Prosjektet er derfor også 
knyttet til klimabudsjettet. Det er kun avsatt midler til forprosjekt i denne økonomiplanperioden. 

Gartnerløkka barnehage - etablering av takoverbygg 
Etablering av takoverbygg for å skjerme sovende barn ute (liv og helse). 

Inventar oppvekst 
Nødvendig utskifting av utgått inventar iht. plan. 

Lillås skole- gymsal 
Gymsalen på Lillås skole nærmer seg en beskaffenhet som tilsier at det må gjøres omfattende 
tekniske og bygningsmessige tiltak. Nødvendig rehabilitering av gymsalen for å sikre fortsatt lovlig og 
forsvarlig drift. Det settes av midler til nødvendige oppgraderinger med planlagt oppstart 
byggearbeider i 2023. 

Minibuss Bakkeåsen skole 
Minibussen er bestilt, men på grunn av forsinkelse i levering flyttes avsatte midler fra 2022 til 2023. 

Nordskogen skole 
Rehabiliteringen av skolen ferdigstilles desember 2022. Avsatte midler i 2023 benyttes til oppfølging 
av reklamasjoner. 

Oppvekst IT-investeringer 
Digital tilrettelegging med nødvendig oppgradering/ erstatning av program- og maskinvare i 
Oppvekst. 

Orerønningen u-skole - nytt tak 
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Oppgradering av taket for å sikre bygget mot framtidig vanninntrenging. Midler til forprosjekt og 
prosjektering avsettes i 2025 og arbeider er påtenkt ferdigstilt i 2026. 

Utskifting smartboards skoler 
Utskifting av gamle smartboards som ikke lenger kan repareres iht. forventet levealder. 

 

Kultur og samfunnsutvikling 
 
A. Jørgensensgate - N. Enggate- gateløp mot sjøen 
Tiltaket er i tråd med vedtatt handlingsplan til KDP sentrum 2022 - 2026. Oppgradere gateløpet med 
grønne kvaliteter for å utvikle byromsnettverket og forbindelser med attraktive gateløp. Håndtere 
overvann og øke urbant biologisk mangfold for en mer attraktiv by. Tiltaket forutsettes gjennomført 
i samarbeid med kommunalområde Teknisk (vann, og avløp, park og idrett). Tiltaket er ikke 
kostnadsberegnet og vil måtte justeres etter forprosjekt. 

Amfi (eldre toalettbygg) ved torget/Apotekergata - forprosjekt 
Tiltaket er i tråd med vedtatt handlingsplan til KDP sentrum 2022 - 2026. Eksisterende 
toalettbygg/podium har verneverdi, men er i dårlig forfatning. Hensikten er å bidra til mer aktivitet 
gjennom å styrke torget som møteplass, event- og arrangementsarena. Skal kombineres med 
aktivitetselementer. 

Bakkenteigen kulturhus- bevegelige lamper 
Gradvis utskifting fra konvensjonelle lamper til bevegelige lamper. Hovedargument: Sikkerhet og 
redusert mannskapsbehov. Strømbesparende. Bedre visuell opplevelse. 

Bibliotekplassen- styrke og utvikle urban møteplass 
Tiltaket er i tråd med vedtatt handlingsplan til KDP sentrum 2022 - 2026. Gjennomføre forprosjekt. 
Hensikt er å gjøre plassen grønnere med beplantning, belysning og offentlige sitteplasser, mulighet 
for for eksempel food court. LCA (livsløspsstandard på plassen). Tiltaket forutsettes gjennomført i 
samarbeid med kommunalområde Teknisk (vann, avløp, trafikk/parkering, park og idrett). Tiltaket er 
ikke kostnadsberegnet og vil måtte justeres etter forprosjekt.   

Bystrategi Åsgårdstrand 
Investeringen vil bidra til å utvikle gater og byrom i Åsgårdstrand i tråd med vedtatt bystrategi. 
Bystrategien lister opp konkrete tiltak og prosjekter som til sammen vil bidra til å ruste opp 
kunstenerbyen Åsgårdstrand. I tråd med strategien vil vi lage en plan for utforming av Thaulows 
plass samt videreutvikle den offentlige møbleringen.  

Digitalt Munchsenter 
Sluttføring av prosjektet ved bruk av restmidler fra 2022. 

Gjestehavna og Apotekergata-styrke koblingen mellom disse 
Tiltaket er i tråd med vedtatt handlingsplan til KDP sentrum 2022 - 2026. Beplantning og belysning 
fra Sjøsiden /strandpromenaden for å synliggjøre og styrke forbindelsen. Tiltaket forutsettes 
gjennomført i samarbeid med kommunalområde Teknisk (vann, og avløp, park og idrett). Tiltaket er 
ikke kostnadsberegnet og vil måtte justeres nærmere vurderinger. 

Indre Havn sanering forurensning 
Midler avsatt til videre oppfølging av prosjektet - langtidsovervåking etter utført sanering. Kostnader 
deles mellom Horten kommune, Miljødirektoratet og Forsvarsbygg.  
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Investeringer Horten Kirkelig fellesråd 
Avsatte midler representerer årlige overføringer til kirken basert på innmeldte investeringsbehov. 
Kirken har pr. i dag tilgjengelige midler på fond. Administrasjonen har derfor tilpasset de årlige 
overføringene mht. gjeldende investeringsbehov og kirkens gjennomføringsevne. Foreslåtte beløp er 
derfor noe redusert i forhold til innmeldt behov. 

Kulturskolen- forprosjekt lydisolering og akustisk tilpasning 
Avsatte midler benyttes til et forprosjekt for å utrede byggets konstruksjonssikkerhet. Forprosjektet 
søker å avdekke hvilke muligheter som kan utføres for å imøtekomme en utbedring av de akustiske 
forholdene.  

KOM-076/22 Vedtak: 

Administrasjonen fremmer ny sak etter at utredningen om akustikktiltak er gjennomført, fremdrift i 
utredningen tilpasses bemanningssituasjonen. Horten kommune ser på mobil lydisolasjon, som kan 
bli inkorporert uten store inngrep i bygget. 

Levende by 
Enheten har over flere år oppgradert og utviklet byrom i sentrum som oppfølging av 
handlingsplanen til kommunedelplan for sentrum. Sentrumsplan med handlingsplan rulleres og det 
vil være behov for å gjennomføre flere byromstiltak for å bidra til et levende, attraktivt og 
brukervennlig bysentrum med møteplasser og aktiviteter. Tiltakene følger opp de overordnede 
satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel og gjennomføres fortløpende i tråd med 
strategien fra sentrumsplanen om å planlegge langsiktig, men handle her og nå.  

Nytt gulvbelegg på biblioteket 
Biblioteket har fliser i inngangspartiet/hallen i 1. og 2. etasje. Gulvet har ikke blitt oppgradert siden 
1984. Det settes av midler for nødvendig oppgradering, da det ikke lenger er mulig å holde en 
tilfredsstillende rengjøring. 

 

Teknisk 
 
Aktivitetsanlegg og trafikksikkerhet ungdomsskoler 
Det er behov for å etablere flere muligheter for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser på flere av 
ungdomsskolene. I tillegg til å etablere et aktivitetsanlegg på Borre ungdomsskole inkluderer 
prosjektet ved Borre tiltak for å bedre eksisterende løsning mht. trafikksikkerhet. 

Bakkeåsen skole- forprosjekt utbedring radon 
Det settes av midler til forprosjekt for å vurdere utbedring av radonproblemer. Utbedring av 
radonproblematikk er nødvendig knyttet til forskrifter og for å sikre liv og helse. 

Biler, maskiner og utstyr (uten VA) 
Utskifting av et mindre antall kjøretøy knyttet til alder og tilstand. 

Brannvern forebygging i utleieboliger 
Planlegging og gjennomføring av branntiltak iht. vedtatt handlingsplan. 

Brannvern-tett trehusbebyggelse Åsgårdstrand 
Planlegging og gjennomføring av brannforebyggende tiltak på kommunens egne eiendommer i 
Åsgårdstrand. Det planlegges bl.a. å etablere en kameraløsning med infrarøde-kamera. 



Horten kommune Økonomi – og handlingsplan 2023-2026 
 

Side 58 av 151 

Bygningsmessige oppgraderinger-diverse bygg 
Prosjektet innebærer mindre investeringer iht. vedtak om bærekraftig vedlikehold. Midlene benyttes 
som en samlepost og til oppgraderinger og forbedringer som reduserer driftsutgifter.  

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. Midlene prioriteres slik at liv og helse og 
reduserte driftskostnader vektlegges. 

Campus Vestfold 
Gjennomføring og utbygging av ny veikobling fra Campus Vestfold mot RV19 iht. politisk vedtak. 

Det pågår en områderegulering som tar for seg veiløsningen og utbyggbare områder. Som en del av 
denne pågår utredning av veiløsning. Det er svært usikkert hva totalkostnaden vil bli. Finansieringen 
tenkes løst gjennom:  

• Midler fra nedlagt bomselskap RV19 

• Tilskudd fra Fylke 

• Infrastrukturbidrag fra utbyggere 

Det vil bli fremmet politiske saker løpende i øk. og handlingsplanperioden for å sikre politisk styring 
med prosjektet. 

Tidligere vedtatte midler og foreslåtte midler i 2024 dekker gjennomføring av områdereguleringen 
og forprosjekt. 

ENØK tiltak kommunale bygg 
Horten kommune har i mange år investert i energiøkonomiserende tiltak, og basert på dette er vi 
blant de kommunene i landet som har lavest energibruk pr. kvadratmeter. Det er stor etterspørsel i 
samfunnet etter energi, og i framtida vil energikostnadene øke ytterligere. Det er derfor nødvendig å 
fortsette satsingen på ENØK. For å redusere framtidige energikostnader investeres det i 
solcellepaneler, brønner, smartstyring etc. 

Alle ENØK tiltak i kommunale bygg følger vedtatt Klima- og energiplan og egen vedtatt ENØK plan. 
Dette vil ytterligere bidra til at HK kan bli en nullutslippskommune.  

Garasje Kopstad 
Det ble høsten 2022 fremmet sak knyttet til etablering av garasje til veteranbrannbiler på Kopstad. 
Avsatt investeringsbeløp iht. vedtak. 

Horten medisinske senter- bygningsmessige utbedringer 
Mangler etter tidligere byggeprosjekt utbedres for å sikre investerte verdier, iht. tidligere politisk 
vedtak. 

Horten svømmehall- innvendig og utvendig oppgradering 
Det settes av midler til et forprosjekt for å avklare rehabiliteringsbehovet ved svømmehallen, 
herunder innvendig og utvendig oppgradering, tak, fasade samt energireduserende tiltak. 

Idrettsanlegg- utskifting utendørs belysning 
Utskifting av all utendørs belysning knyttet til idrettsanlegg, dette for å øke lysutbytte samt redusere 
energibehovet. 

Infrastruktur Indre Havneby 
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Etablering av veier, vann- og avløp, strøm, fjernvarme og grønne områder. HK forestår prosjektet, og 
krever utlegg refundert via utbyggingsavtaler. 

Innovasjon- effektstyring av bygg 
Effektutjevning internt i kommunale bygg, samt effektstyring som en fleksibel ressurs i det lokale 
distribusjonsnettet. I sammenheng med dette vil det også gjennomføres energieffektiviserende 
tiltak. 

Kjølemaskiner- utskifting 
Utrangerte kjølemaskiner skiftes til nytt over en periode, tiltak iht. liv og helse. 

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. 

Lystlunden idrettspark- nærmiljø og aktivitetsanlegg div. 
Dette er et prosjekt som er basert på tilskuddsmidler fra private utbyggere. Midlene benyttes til å 
styrke kommunale lekeplasser i sentrum. Prosjektet belaster ikke kommunalt låneopptak. 

Nordre gangbro Kanalen 
Fellesetableringen av Kongsberggruppen på KJV medfører økt tilrettelegging for gående og syklende. 
Det er behov for en mer tilrettelagt bro for trafikkavvikling og samtidig må broen oppgraderes som 
følge av aldrende tilstand (HMS). 

Kjøresterk bro vurderes for å sikre nødetatenes tilgang til KJV ved sperring av hovedbro. Avsatte 
midler til dette prosjektet hensyntar ikke en kjøresterk bro. 

Kostnader forbundet med ny gangbro forutsettes delfinansiert av utbygger. 

Ny bydel Horten havn-infrastruktur 
Horten havn og HAC- området skal utvikles til en ny bydel iht. vedtatt områdeplan. Eiendommene er 
solgt til Bane Nor Eiendom, og framdriften styres av inngått salgskontrakt. Som en del av prosjektet 
er det vedtatt at Horten kommune forestår utbygging iht. vedtak. Utbyggingen dekkes inn via 
infrastrukturbidrag. 

Byutviklingsprosjektet er det største i Horten i nyere tid. Prosjektet vil gi kommunen ny attraktivitet, 
og sannsynligvis økt tilflytting og ny næringsaktivitet. 

Det vil bli etablert nye parker og grønne områder og kyststien vil bli ytterligere tilgjengeliggjort. 
Flytting av nåværende driftsanlegg er en forutsetning for framdriften i prosjektet. 

Nye/ brukte varebiler til renhold 
Innkjøp av flere kjøretøy gir muligheter for større fleksibilitet for å kunne bruke personell mer 
effektivt mellom byggene. Bruk av personell på tvers av bygningsmassen gir personellmessige 
besparelser. Nye kjøretøy gir økte driftskostnader som forutsettes dekket innenfor rammen. 

Nytt driftsanlegg (uten VA) 
Nåværende driftsanlegg skal avhendes pga. salg av bygningsmasse og utvikling av område 
Rustadbrygga. Havneområdet sør for Rustadbrygga vil være det største byutviklingsprosjektet i 
Horten i nyere tid. Det er inngått en salgskontrakt med Bane Nor Eiendom som inneholder klare 
rekkefølgekrav og tidsfrister. Kontrakten medfører at nytt driftsanlegg må bygges snarest mulig. Det 
er derfor særdeles viktig at prosessen med nytt driftsanlegg på Langgrunn gjennomføres raskt. 
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Prosjektering av nytt driftsanlegg ble startet i 2022 og fortsetter i 2023. Det er lagt vekt på en 
nøktern utvikling og et arealeffektivt anlegg som passer inn i øvrig utvikling av området. 
Bygningsmassen blir prosjektert med tanke på miljø og energieffektivitet. Salg av HAC bidrar til at 
prosjektet på sikt ikke har konsekvenser for låneopptaket.  

Nytt lekeplassutstyr 
Det er innført et system for å kontrollere lekeplassutstyr på alle kommunale lekeplasser, skoler og 
barnehager. Kontroller dokumenteres. Prosjektet dekker nødvendige oppgraderinger av 
lekeplassutstyr, bl.a. i barnehager og skoler. 

Oppgradering av branntiltak etter pålegg 
Horten kommune har gjennomført en større kartlegging av bygningsmassen ifm. krav satt av 
brannvesenet og oppgraderer bygningsmassen planmessig i fht. dette. Prosjektet nærmer seg 
slutten, men det gjenstår fortsatt noen mindre oppgraderinger. 

Oppgradering av renholdssoner 
Renholdssoner benyttes i inngangspartiene til kommunale bygg for å hindre at smuss blir med inn i 
bygningsmassen. Dette bidrar til inneklima og effektiv drift. Prosjektet dekker utskifting av nedslitte 
renholdssoner. 

Oppgradering badebrygger og stupemuligheter 
Nødvendige utbedringer og sikkerhetstiltak av badebrygger, jfr. forprosjekt høst 2021. Prosjektet 
tenkes påbegynt 2026. 

Oppgradering og etabl av flere SD anlegg 
Det er behov for å installere SD-anlegg (sentral driftsovervåking) på større bygg der vi ikke har dette i 
dag. Formålet er økt driftssikkerhet og reduserte drifts- og energikostnader. Videre vil fjernstyring av 
ventilasjonsanlegg være svært viktig i et beredskapsperspektiv mht. et eventuelt atomnedfall. 

Tiltak iht. Klima og energiplan. 

Orerønningen H2 regulering og klargjøring (slalombakken) 
Regulering av området H2 er i sluttfasen og fremmes til politisk behandling 2022/2023. Midlene 
benyttes til klargjøring av infrastruktur og tomter. Et alternativ til å bevilge midlene vil være å selge 
tomtene ferdig regulert, men uten at selve infrastrukturen er utbygd. Prosjektet har en inntektsside 
som svarer ut kostnadene. Prosjektet medfører derfor på sikt ikke økt låneopptak.  

Det er også planlagt med kommunale boliger i form av rekkehus på området. 

Park og idrettsanlegg- diverse investeringer 
I løpet av et år dukker det hele tiden opp skader, slitasje eller nye forskrifts-/lovkrav som 
krever oppgraderinger på park-, frilufts- og idrettsanlegg. Gjennom en "diversepost" til nødvendige 
investeringer er det mulig å gjennomføre tiltak på utfordringer som oppstår brått, og man 
forebygger potensiell stenging, stopp i aktiviteter eller skader (liv og helse).  

Regulering av nullutslippsområde Skoppum 
Reguleringsarbeider for nytt boligfelt. Samarbeidsprosjekt med privat aktør med forkjøpsrett på 
naboeiendommen. Området reguleres parallelt med utvikling av Miljølandsby-konseptet, som 
boligfeltet er tenkt bygget etter. Prosjektet skal være med på å øke attraktiviteten og tilflyttingen til 
kommunen.  

Rehabilitering Lystlunden kunstgress - nytt kunstgress treningsbane 
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Behov for utskifting av kunstgressdekket som er nedslitt (politisk sak høst 2021). Treningsbanen har 
en beskaffenhet som medfører at banene bør snarlig rehabiliteres. Miljøvennlige alternativ vurderes 
i sammenheng med dette. 

Robotisering av renhold 
Roboter benyttes i kommunale bygg for å øke effektiviteten ved renholdet. Roboten gir mer effektiv 
drift, bidrar til bedre kvalitet på renholdet og reduserer sykefravær. 

Salg arealer Fagerheim skole (til utbyggere) 
Salg av gamle Fagerheim skole med tilhørende arealer planlegges gjennomført i 2023. Før salget kan 
gjennomføres må kommunen eventuelt avklare egne eiendomsbehov. 

Salg av areal Indre Havneby 
Conceptor Bolig AS har kjøpt kommunale eiendommer innenfor planområde for Indre Havneby. 
Midlene benyttes til klargjøring av salg. 

Salg av HAC-området 
Bane Nor Eiendom har kjøpt havnas arealer mellom Rustadbrygga og Linden. Områdene skal utvikles 
iht. gjeldende områdeplan og kjøp/salg følger vedtatt kontrakt. Kommunens andel av 
salgsinntektene utgjør kroner 44,5 millioner som skal indeksreguleres og utbetales i takt med 
utbygging av området. 

Sikkerhetstiltak utearealer ved kommunale bygg 
Oppgradering av utearealer med fokus på lovlig og forsvarlig drift. De siste årene har vi sett en 
markant forverring i tilstanden på utearealer ved en del kommunale bygg, og da spesielt barnehager 
og skoler. Gjerder er hullete/ødelagt, overvann ledes ikke ut av tomta, støttemurer og andre 
terrengformasjoner forvitrer. Dette utgjør i mange tilfeller sikkerhetsutfordringer og fare for liv og 
helse.  

Sikring mot fall fra tak kommunale bygg 
For å ivareta ansattes liv og helse i henhold til gjeldende regelverk er det nødvendig å lage 
forankringspunkter på tak til fallsikringsutstyr. 

Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder 
Sikringsgjerder etableres/oppgraderes og fjellskrenter sikres for å hindre fall og alvorlige ulykker. 
Diverse fjellsikringstiltak for å hindre ras og steinsprang. Investeringer mht. innbyggernes helse og 
sikkerhet. 

Start- monument Borre 
Prosjektet avventer videre klagebehandling hos Riksantikvaren. Avsatte midler benyttes til 
prosjektering, tegninger og søknadsarbeider.  

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. 

Utbedringer for utendørs kunst 
En kartlegging som er gjort har vist at det er nødvendig å foreta utbedringer av utendørs kunst og 
skulpturer mht. HMS samt ivaretakelse av åndsverksloven. 
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Selvkost 

 

Teknisk 
 
Forprosjekt slambehandling - pyrolyse (selvkost) 
Det er nødvendig å vurdere nye metoder for å håndtere kloakkslam. Kloakkslam kan gjennom nye 
metoder gjøres om til en ressurs, herunder utredes pyrolyse. Prosjektet sees i sammenheng med 
nytt renseanlegg. Pyrolysering av kloakkslam vil også bidra til nedbrytning av mikroplast. 

Maskiner og annet utstyr VA 
Utskifting av et mindre antall maskiner og utstyr til bruk innenfor vann- og avløpssektoren knyttet til 
alder og tilstand. 

Nytt driftsanlegg (andel VA) 
Nåværende driftsanlegg skal avhendes pga. salg av bygningsmasse og utvikling av område 
Rustadbrygga. Havneområdet sør for Rustadbrygga vil være det største byutviklingsprosjektet i 
Horten i nyere tid. Det er inngått en salgskontrakt med Bane Nor Eiendom som inneholder klare 
rekkefølgekrav og tidsfrister. Kontrakten medfører at nytt driftsanlegg må bygges snarest mulig. Det 
er derfor særdeles viktig at prosessen med nytt driftsanlegg på Langgrunn gjennomføres raskt. 
Prosjektering av nytt driftsanlegg ble startet i 2022 og fortsetter i 2023. Det er lagt vekt på en 
nøktern utvikling og et arealeffektivt anlegg som passer inn i øvrig utvikling av området. 
Bygningsmassen blir prosjektert med tanke på miljø og energieffektivitet. 

Vann og avløpsaktiviteten benytter mye av anlegget og derfor er en del av kostnaden belastet 
selvkost. 

Smart City Vestfold VA 
Digitalisering og effektivisering av VA-sektoren gjennom bruk av teknologi (IoT, datainnsamling med 
sensorer og kommunikasjon) og programvare. Prosjektet tar for seg å redusere driftskostnader og å 
heve tjenestekvalitet for VA-nettet og å etablere et rammeverk for å gjøre det samme for tjenester i 
andre kommunalområder. Prosjektet baserer seg på samarbeid mellom det offentlige, private og 
akademia gjennom erfaringsutveksling og FoU-kontrakter. 

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 ny 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. Midlene tildeles av Kommunestyret som en samlepost 
besående av flere 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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Andre selvfinansierende investeringer 

Horten havnevesen 
 
Havna- Egenkapitaltilskudd KLP 2023 
Myndighetene stiller krav om at egenkapitalen i pensjonsinnretningene skal være i forhold til 
kundekapitalen som det knytter seg garanterte ytelser og rentegarantier til. Egenkapitalbehovet vil 
også avhenge av risiko knyttet til pensjonsfondets plasseringer. Dette betyr at egenkapitalen må 
økes når pensjonsfondene øker. Egenkapitaltilskuddet for 2023 er oppgitt fra KLP og er fordelt 
mellom fellesordningen, sykepleiere og Horten havnevesen. 

Havna- Molosikring dekke Åsgårdstrand 
Molosikring i Åsgårdstrand båthavn - hindre utvasking og utglidning. 

Havna- Ny kai Fyllinga 
Nye peler. 

Havna- Nye strømsøyler i Åsgårdstrand 
Oppgradering av nytt strømsystem for småbåter med betalingssystem. 

Havna- Nytt brøyteskjær 
Det er behov for å kjøpe nytt brøyteskjær. 

Havna- Nytt el kjøretøy 
Bytte dagens diesel pickup til el pickup. 

Havna- Nytt parkeringshus i havneområde 
Nytt parkeringshus i havneområde bygges ut etappevis. 

Havna- Oppgradering byrom i Havna 
Gjestehavnsparken med bakgrunn i rekkefølgebestemmelse reguleringsplan.  

Havna- Oppgradering dypvannskaia 
Oppgradering av gammel dypvannskai. 

Havna- Reisetorg fergeleier 
Reisetorg HS1 - rekkefølgebestemmlse i områdeplan. Nytt reisetorg ved Rustadbrygga. 

Havna- Rustadbrygga hotelltomt 
Områdestabilisering av Rustadbrygga i forbindelse med bygging av hotell. Andel av infrastruktur, 
grunnstabilisering, ny brygge, kyststi. 

Havna- Salg av tomt HS4 
Kjøpekontrakt mellom HH og Horten havnepark AS er godkjent av havnestyret, ref. hst. sak 023/20. 

Havna- Salg av tomt KBA 5 på Langgrunn 
Tomten er solgt til høystbydende i hht vedtak i havnestyret. Under sak 019/22 ble avtale om kjøp 
vedtatt. 

Havna- Salg av tomt KBA 9 på Langgrunn 
Tomten er solgt til høystbydende i hht vedtak i havnestyret. Under sak 019/22 ble avtale om kjøp 
vedtatt. 
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Havna- Salg av tomt Portalbygget 
Ref. signert kjøpsavtale av tomt 09.06.2016. Kjøper har ved to anledninger fått utsatt overtagelse av 
tomt, ref. hst. sak 005/21 og 010/22. Overtagelsen er nå utsatt i 12 mnd fra 29.03.22. 

Havna- Toalett vaktbu Indre Havn 
Ferdigstillelse av Bankløkka båthavn på land - nytt servicebygg. 

Oversikt Investering og finansiering 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Investeringer i varige driftsmidler 214 252 154 050 215 850 184 152 
Tilskudd til andres investeringer  6 800 5 800 7 500 7 200 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  5 150 5 150 5 150 5 150 
Avdrag på lån  0 0 0 0 

Sum finansieringsbehov 226 202 165 000 228 500 196 502 
Kompensasjon for merverdiavgift  -15 549 6 273 -23 399 -25 705 
Tilskudd fra andre  -10 880 -15 320 -22 320 -2 300 
Salg av varige driftsmidler  -80 150 -40 100 -100 -53 500 
Bruk av lån  -137 579 -91 703 -172 531 -104 847 
Videreutlån 90 000 90 000 90 000 90 000 
Bruk av lån til videreutlån -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 
Avdrag på lån til videreutlån 11 800 11 800 11 800 11 800 
Mottatte avdrag på videreutlån -11 800 -11 800 -11 800 -11 800 
Overføring fra drift  -5 945 -6 550 -10 150 -10 150 
Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 0 
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 
Avsetninger til ubundet investeringsfond 23 900 0 0 0 
Bruk av ubundet investeringsfond 0 -17 600 0 0 

Sum finansiering -226 202 -165 000 -228 500 -196 502 
Sum finansieringsbehov 226 202 165 000 228 500 196 502 
Sum finansiering -226 202 -165 000 -228 500 -196 502 
Udekket finansiering 0 0 0 0 
 

 
 
Salgsinntekter og tilskudd fra andre 
 
Som en del av finansieringen av investeringsprosjektene ligger det en forutsetning om inntekter på 
til sammen 224,7 mill. kroner. Dette gjelder følgende prosjekter fordelt mellom salgsinntekter og 
tilskuddsmidler: 
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Salg av varige driftsmidler 
Beløp i 1000 
 

Investering 
Beløp 
2023 

Beløp 
2024 

Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Kommentar 

Kjøp og salg tomter/ 
stripearealer 

-100 -100 -100 -100 Salg av stripearealer 

Ny bydel Horten havn-
infrastruktur 

   -13 800 Salg til bane NOR Eiendom 

Orerønningen H2 
regulering og klargjøring 
(slalombakken) 

   -9 000 Salg av tomter 

Regulering av 
nullutslippsområde 
Skoppum 

   -6 000 Salg av tomter 

Salg arealer Fagerheim 
skole (til utbyggere) 

-24 450    Salg av arealer 

Salg av areal Indre 
Havneby 

-5 800 -20 000   Salg av arealer 

Salg av barnehagetomter 
i Åsgårdstrand (ved 
Paletten) 

   -16 600 Salg av tomter 

Salg av HAC- området    -8 000 Salg av arealer 

Havna- Salg av 
hotelltomt 

-7 500    Salg av tomt 

Havna- Salg av tomt HS4 -20 000 -20 000   Solgt til Horten Havnepark 

Havna- Salg av tomt KBA 
5 på Langgrunn 

-13 000    Salgsinntekter tilsvarende kr 
13 mill. kroner 

Havna- Salg av tomt KBA 
9 på Langgrunn 

-6 500    Salgsinntekter tilsvarende kr 
6,5 mill. kroner 

Havna- Salg av tomt 
Portalbygget 

-2 800    Signert kjøpsavtale av tomt 
09.06.2016 

SUM salg av varige 
driftsmidler 

-80 150 -40 100 -100 -53 500  

 
 
Tilskudd fra andre  
Beløp i 1000 
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Investering 
Beløp 
2023 

Beløp 
2024 

Beløp 
2025 

Beløp 
2026 

Kommentar 

Campus Vestfold  -3 000   Tilskuddsmidler fra Fylket 

Indre havn sanering 
forurensning 

-800 -800 -800 -800 
Kostnader deles mellom Horten 
kommune, Miljødirektoratet og 
Forsvarsbygg 

Infrastruktur Indre 
Havneby 

 -10 000 -20 000  Refusjon via utbyggingsavtaler 

Lystlunden 
Idrettspark- 
nærmiljøanlegg og 
aktivitetsanlegg 

   -1 500 Tilskudd fra private 

Forprosjekt 
slambehandling- 
pyrolyse (selvkost) 

-1 000    Øremerket tilskudd 

Gannestad- 
ombygging 
omsorgsboliger 

-7 560    Investeringstilskudd fra Husbanken 

Kommunale boliger -1 520 -1 520 -1 520 -1 520 Investeringstilskudd fra Husbanken 

SUM tilskudd fra 
andre 

-10 880 -15 320 -22 320 -2 300  
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Økonomisk utvikling 
Vurdering av den økonomiske utviklingen 
Ny kommunelov av 2020 har medført skjerpede krav til økonomistyringen i kommunene. Blant annet 
er det fra 2020 et lovkrav at kommunestyret selv skal vedta økonomiske måltall for 
økonomiplanperioden. For økonomi- og handlingsplanperioden 2023-2026 er følgende økonomiske 
handlingsregler lagt til grunn: 

1. Horten kommune kan ikke ta opp mer i lån enn hva som nedbetales på prosjekter som 
påvirker det kommunale handlingsrommet 

2. Disposisjonsfond skal til enhver tid være mellom 5 % og 10 % 

I tillegg til kommunens egne handlingsregler for økonomistyringen, finnes det også nasjonale 
anbefalte måltall for bærekraftig økonomisk utvikling i kommunene. Selv om det ikke er laget noen 
anbefaling om at hver enkelt kommune skal holde seg innenfor disse måltallene, er det gjerne 
naturlig å se hvordan egen økonomisk utvikling er i forhold til nasjonale retningslinjer. 

I tillegg til måltall for gjeld og egenkapital (disposisjonsfond), finnes det nasjonale anbefalinger for 
måltallet netto driftsresultat. Her er nasjonal anbefaling at kommunene samlet sett bør ha et netto 
driftsresultat tilsvarende 1,75 % av brutto driftsinntekter. 

Gjeldsnivået i kommunen er svært høyt, og finanskostnadene legger beslag på en stadig større andel 
av kommunens driftsbudsjett. Dette innebærer kutt i tjenesteproduksjonen som påvirker nivået på 
kommunens tjenester. 

Kommunedirektøren legger frem et forslag til økonomiplan som innebærer negative netto 
driftsresultat igjennom hele planperioden, og som utfordrer både lokale handlingsregler og 
nasjonale måltall for bærekraftig økonomistyring. Med det forslaget som foreligger, vil 
disposisjonsfondet ligge på omlag 4 % i slutten av planperioden, og derfor ligge under anbefalt nivå. 

Når man ser på likviditeten, vil et nivå på disposisjonsfondet på rundt 100 mill. kroner sies å være et 
kritisk nivå, og kommunedirektøren vil ikke anbefale å bruke en større andel av fondet enn dette. 
Samtidig er det krevende å skulle gjennomføre for store endringer i tjenesteproduksjonen fra ett år 
til et annet, og det vil være behov for å tilpasse tjenesteproduksjonen over noe lengre tid - og 
dermed også å tære på reserver i starten av perioden. 

Det vil imidlertid være behov for å bygge opp igjen disposisjonsfondet etter planperioden, slik at 
kommunen på sikt gjenoppretter det økonomiske handlingsrommet. 

Likviditet 
 
Finansreglementet gir rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. 
Likviditetsstyring er et stort og viktig element av finansforvaltningen. Horten kommune skal ha en lav 
risikoprofil, stabil finansiering av kommunens virksomhet og til enhver tid være betalingsdyktig. 

Grunnlikviditeten skal sikre at kommunen til enhver tid har tilgjengelig likviditet som følge av 
tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger. Overskuddslikviditet (ledig likviditet) er midler som 
overstiger grunnlikviditeten og hvor kommunen skal tilstrebe å oppnå økt avkastning. I 
økonomiplanperioden er det ikke noe som tilsier at Horten kommune har overskuddslikviditet som 
evt. skulle vært forvaltet på annen måte enn ved ordinært bankinnskudd. 
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Horten kommunes fremste grunnlikviditet består av opparbeidet disposisjonsfond, et tidlig 
låneopptak, samt større innbetalinger som f.eks. rammetilskudd, skatt, inntektsutjevning og 
kommunale avgifter/egenandeler. I denne sammenheng vil disposisjonsfondet og et tidlig 
låneopptak være særdeles viktig for å opprettholde en stabil og tilstrekkelig grunnlikviditet i årene 
som kommer. 

Driftslikviditeten til Horten kommune har hittil vært tilfredsstillende. Dette skyldes i stor grad et 
opparbeidet disposisjonsfond i henhold til handlingsregelen Disposisjonsfondet er imidlertid 
redusert gjennom 2022 ved økt bruk av fondsmidler, sett i forhold til tidligere år. Det planlegges en 
betydelig bruk av fondsmidler de første årene i økonomiplanperioden, for å balansere ut budsjettet 
før eiendomsskatt fases inn som en mer langsiktig finansiering av tjenesteproduksjonen. 

De neste årene er det planlagt at investeringstakten skal ned og et tidlig låneopptak får derfor en 
mindre betydning for lånt likviditet mellom drift og investering. Det må forutsettes at den reduserte 
investeringstakten vil påvirke muligheten for en raskere gjennomføring av de enkelte prosjektene og 
dermed at ubrukte lånemidler som overføres mellom årene vil gå betydelig ned. 

Pensjonskostnadene fremover antas å øke i takt med lønnsutviklingen og en forventet redusert 
avkastning på pensjonsmidlene. Dette er en naturlig effekt av en mindre ekspansiv finanspolitikk, 
som igjen er helt sentral for å hindre et større økonomisk tilbakeslag, både nasjonalt og 
internasjonalt. 

Totalt sett svekker de tingene som er nevnt ovenfor grunnlikviditeten i stor grad og øker risikoen for 
manglende likviditet i kortere eller lengre perioder av de enkelte år. Det øker kravet til kommunens 
oppfølging og rapportering på likviditetsstyringen. Effekt på likviditet ved planlagte endringer er 
kommentert mer spesifikt i flere delkapitler der det er funnet nødvendig. 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 
Tabell KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
KOSTRA 

2020 
KOSTRA 

2021 
Budsjett 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 
Økplan 

2025 
Økplan 

2026 

Horten 0,0 % 0,0 % 0,3 % 3,8 % 0,1 % -1,5 % -1,6 % -0,9 % -0,3 % 
Handlingsregel 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 
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Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er på -1,5 % i 2023, og forbedrer seg noe 
deretter utover planperioden til -0,3 % i 2026. Samlet sett disponeres det i planperioden 93,7 mill. 
kroner av disposisjonsfondet. Anbefalt nivå er til sammenligning en årlig avsetning på 1,75 %.  

For å nå en målsetting om avsetning tilsvarende 1,75 %, innebærer dette en årlig avsetning på omlag 
41,3 mill. kroner. 

Netto driftsresultat er et av de mest anvendte måltallene for hvor bærekraftig den økonomiske 
utviklingen i kommunesektoren er, og er en anbefalt størrelse som er satt av myndighetene basert 
på analyser som blant annet teknisk beregningsutvalg (TBU) har gjort av den økonomiske utviklingen 
i kommunene. Det er ikke satt føringer ift. årlig avsetning i den enkelte kommune, og det er heller 
ikke et uttalt mål at dette er et krav for hvert enkelt budsjettår i hver enkelt kommune. 

Over tid er det imidlertid viktig at kommunen sikrer en utvikling som er i tråd med de inntektene 
som til en hver tid er til disposisjon, og at man vurderer de reservene som kommunen har i form av 
disposisjonsfond for å kunne møte fremtidige utfordringer. Av denne grunn er det også viktig å se 
nøkkeltallet netto driftsresultat opp mot andel disposisjonsfond som kommunen til en hver tid 
besitter. 

I det netto driftsresultat har en negativ utvikling i økonomiplanperioden, samtidig som bruk av 
disposisjonsfond øker, vil den økonomiske bærekraften reduseres betydelig. Det blir derfor viktig å 
bygge opp den økonomiske bærekraften igjen, målt ved netto driftsresultat og disposisjonsfond, mot 
slutten av perioden ved å innføre eiendomsskatt som finansieringskilde. Alternativet til 
eiendomsskatt er evt. å betydelig effektivisere / redusere tjenesteproduksjonen, noe som i stor grad 
vil påvirke tjenesteleveransene til innbyggerne. 

Utvikling netto lånegjeld 
 
Et annet nøkkeltall som blir mye brukt for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene er 
nøkkeltallet netto lånegjeld. Netto lånegjeld i forhold til driftsinntekter viser hvor stor kommunens 
gjeldsgrad er i forhold til inntektsnivået i kommunen. Eksempelvis vil en renteøkning på fem 
prosentpoeng i en kommune der netto lånegjeld utgjør 100 prosent av inntektene innebære at 
renteutgiftene knyttet til denne gjelden vil “spise opp” fem prosent av driftsinntektene. Dersom 
netto lånegjeld utgjør 50 prosent, vil de økte renteutgiftene tilsvare 2,5 prosent av driftsinntektene. 

Tidligere var nasjonal anbefaling at netto lånegjeld ikke skulle være større enn 75 % av 
driftsinntektene. Ettersom gjelden i kommunenorge har vokst, har også anbefalingene endret seg, 
og per i dag er eksempelvis en anbefaling fra blant annet Telemarksforskning at lånegjelden ikke bør 
tillates å vokse raskere enn inntektene, dvs. at lånegjeld i prosent av driftsinntekter ikke bør øke 
over tid. Dette passer også godt med den handlingsregelen som er vedtatt for Horten kommune. 
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Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 
Tabell KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
KOSTRA 

2020 
KOSTRA 

2021 
Budsjett 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 
Økplan 

2025 
Økplan 

2026 

Horten 0,0 % 0,0 % 114,1 % 113,2 % 133,1 % 122,9 % 118,1 % 115,9 % 110,3 % 
Handlingsregel 75,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % 

 
Grafen ovenfor fra KOSTRA viser at total netto lånegjeld i kommunen utgjorde 113,2 % av 
driftsinntektene i 2021. Oppdatert analyserapport fra Agenda Kaupang, basert på korrigerte 
KOSTRA-tall for 2021, viser imidlertid at et korrigert gjeldsnivå for Horten kommune lå på 120,1 %. 
Til sammenligning viser rapporten at gjeldsnivået i KOSTRA-gruppen var på 105,7 % og snittet for 
landet var på 92,7 % i 2021. 

Netto lånegjeld viser gjeldsgraden til kommunene i forhold til driftsinntektene. Høy lånegjeld kan 
bidra til å begrense kommunens handlefrihet. Kommuner med høy lånegjeld er sterkt eksponert for 
variasjoner i rentene. For disse kommunene bør det være et mål å redusere de årlige rente- og 
avdragskostnadene, slik at finanskostnadene (som følge av potensielle renteøkninger og nye 
investeringer i bygg og anlegg) ikke øker ytterligere på bekostning av den løpende driften. 

Som den første grafen nedenfor viser, synker netto lånegjeld utover planperioden. Økonomiplanen 
legger opp til et investeringsvolum som er innenfor handlingsregelen i planperioden, og som langt på 
vei også er innenfor handlingsplanen det enkelte år. Unntaket er i 2025, der investeringsvolumet er 
for høyt sett i forhold til handlingsregelen. Innenfor økonomiplanperioden er investeringsvolumet 
imidlertid balansert ut slik at det ikke tas opp høyere lån enn det man nedbetaler innenfor disse 
prosjektene isolert sett. 

Til tross for at netto lånegjeld er synkende utover planperioden, stiger kommunens kostnader til 
renter og avdrag. Det er derfor viktig å se på nøkkeltallet netto lånegjeld opp mot renter og avdrag 
som belaster driftsbudsjettet. Som den nederste grafen viser, vil blant annet renteøkninger være 
med på å presse driftssituasjonen i kommunen i tiden fremover, da stadig større andel av 
driftsinntektene må forventes å skulle dekke økning i fremtidige rentekostnader. Det vises i 
sammenhengen til driftsbudsjettets kapittel om finansinntekter- og utgifter, som viser hvordan økte 
rentekostnader er med på å presse driftssituasjonen i kommunen. 

  

https://www.horten.kommune.no/innsyn7/wfdocument.ashx?journalpostid=2021061101&dokid=1272810&versjon=1&variant=A&
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Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 

 

 
Tabell KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
KOSTRA 

2020 
KOSTRA 

2021 
Budsjett 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 
Økplan 

2025 
Økplan 

2026 

Horten 0,0 % 0,0 % 5,7 % 5,8 % 7,3 % 8,9 % 9,5 % 9,8 % 9,9 % 

 

 

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 

 
Horten kommunes handlingsregel for disposisjonsfond sier at kommunen til enhver tid skal ha 
disposisjonsfond i størrelsesorden 5 % til 10 % sett i forhold til brutto driftsinntekter. Dette er også i 
tråd med nasjonale anbefalinger. Nøkkeltallet disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter er 
sammen med netto driftsresultat og netto lånegjeld et av de mest brukte nøkkeltallene for å vurdere 
den økonomiske bærekraften. 

Vurderingen er at det er nødvendig å ha en viss grad av reserver for å kunne møte uforutsette 
hendelser eller endringer i budsjettforutsetninger gjennom budsjettåret. Eksempler på dette kan 
være økte rentekostnader, endringer i pensjonskostnader samt kostnadsøkninger innenfor den 
kommunale tjenesteproduksjonen. I tillegg trekkes også muligheten for å kunne bruke egenkapital til 
å finansiere investeringer frem som bakgrunn for hvorfor måltallet bør ligge nærmere 10 %. 

Ved å kunne finansiere slike uforutsette hendelser gjennom avsatte reserver, sikrer man samtidig at 
man har mulighet til å unngå å måtte ta ned den kommunale tjenesteproduksjonen på bakgrunn av 
svingninger gjennom året. En kommune som ikke har tilstrekkelig egenkapital kan i verste fall måtte 
risikere å ta ned tjenesteproduksjonen på relativt kort sikt - og dermed også å redusere tilbudet til 
egne innbyggere. 

I økonomiplanen for 2023-2026 reduseres disposisjonsfondet betydelig og ligger dermed under 
handlingsregelen og anbefalt nivå fra TBU mot slutten av perioden. 

Den blå søylen nedenfor viser utviklingen i disposisjonsfond basert på regnskap 2021 samt 
budsjettert nivå for 2022. Dette betyr at søylen ikke tar hensyn til et eventuelt merforbruk i 2022. 
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Analyser per 2. tertial 2022 tilsier imidlertid at det er ganske sannsynlig at det i forbindelsen med 
regnskapsavslutningen for 2022 vil gå mot et merforbruk, og at det er noe usikkerhet i forhold til 
disposisjonsfondets størrelse per 31.12.22. Særlig gjelder dette siden kommunen ikke før i desember 
2022 vil kunne vite med sikkerhet i hvilken grad koronautgifter vil bli kompensert fra staten, og om 
en andel av utgiftene evt. må dekkes ved bruk av fond. 

Som grafen nedenfor viser, vil måltallet disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter ikke nås i 
planperioden. Dette til tross for store innsparinger og forslag om økte inntekter i 
kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan. Ved den markante nedgangen i 
disposisjonsfond inneværende periode, vil det være helt nødvendig å gjenoppbygge fondet i årene 
som kommer for å sikre tilstrekkelig økonomisk bærekraft. 
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Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) 

 
 
Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft 
(KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere 
tilpasning for å nå målsettingen. 
 
 

 

Virkelige verdier 
Indikatornavn Målsetting Økonomiplan 2023 Økonomiplan 2026 

Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter 

1,7 % -1,5 % -0,3 % 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter 

75,0 % 122,9 % 110,3 % 

Disposisjonsfond i prosent av 
brutto driftsinntekter 

10,0 % 9,6 % 6,9 % 

 
Relative verdier 
Indikatornavn Målsetting Økonomiplan 2023 Økonomiplan 2026 

Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter 

100,0 % -88,0 % -18,0 % 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter 

100,0 % 36,0 % 53,0 % 

Disposisjonsfond i prosent av 
brutto driftsinntekter 

100,0 % 96,0 % 69,0 % 
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Organisering og menneskelige ressurser 
 

Organisering og styring 

Horten kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Kommunestyret har 41 
medlemmer og er kommunens øverste politiske organ. Se mer informasjon om politisk organisering 
på kommunens hjemmeside. 

Administrativt er kommunen organisert i en modell med to formelle beslutningsnivåer; 
kommunenivå og kommunalområder. Kommunedirektørens myndighet er delegert fra 
kommunestyret. Horten kommune styres på tre ledernivå, med kommunedirektør, kommunalsjef og 
enhets-/seksjonsledere. 

 

Menneskelige ressurser 

Horten kommune er Hortens største arbeidsplass med ca 2 300 ansatte fordelt på ca 1 800 årsverk. I 
tillegg er det 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 og gode helsefremmende arbeidsmiljø. For å oppnå dette 
er fokus på kompetanse, HMS, heltidskultur, medbestemmelse, medarbeiderskap og ledelse viktig. 

Horten kommune baserer sin arbeidsgiverpolitikk på følgende verdier: 

• Åpenhet 

• Raushet 

• Tillit 

• Respekt 

• Omsorg 

https://www.horten.kommune.no/politikk/
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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. Månedlig ledersamling med fokus på opplæring og utvikling av ledere.  

• Utvidede ledersamlinger 1-2 ganger pr år 

I tillegg gjennomføres forskjellig type lederutvikling innenfor hvert enkelt kommunalområde. 

Styrke lederkompetansen på endring-, omstilling- og utviklingsarbeid som en forberedelse på 
gjennomføringen av tiltak som er foreslått i økonomiplanperioden.  

Kompetanse 

Det er fokus på at Horten kommune skal ha riktig kompetanse for å utføre oppgavene. Derfor er det 
viktig at det rekrutteres riktig og god kompetanse, og at det satses på kompetansebygging hos de 
som allerede er ansatt. 

Mye gjøres med midler fra Statsforvalteren 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 et 
viktig tiltak for å ivareta riktig kompetanse. E-læring gjennom KS-læring vil være et viktig tilskudd til 
kompetanse- og lederutvikling. Da kan opplæring gjennomføres når det passer den enkelte. 

Heltidskultur 

Horten kommune har heltidskultur som et prioritert satsingsområde i planperioden. Det ble etablert 
en prosjektgruppe i kommunalområde Helse og velferd i 2020. Prosjektgruppen planlegger og 
iverksetter tiltak for å oppnå heltidskultur. En av disse tiltakene er å innføre kalenderplan som 
verktøy for turnusarbeidere.  

En stor andel deltidsarbeidende har til nå hatt redusert arbeidstid etter eget ønske, både ved at det 
er søkt om permisjon i henhold til Arbeidsmiljøloven, og for å ha mulighet til å ta enkeltvakter når 
det passer den enkelte. Det har i stor grad vært tilrettelagt for at de som har ønsket få helgevakter 
skulle få det. Dette har igjen ført til mange små stillinger for å fylle bemanningsbehovet. Det 
arbeides nå aktivt med å øke disse stillingene, og gjennomsnittlig stillingsstørrelse øker stadig. 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunalområde Helse og velferd er nå omtrent 70 %, og målet 
er 75 %. Dette vil sikre bedre stabilitet og kontinuitet og vil bidra til bedre kvalitet på tjenestene til 
innbyggerne våre.  
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Prosjektet har på sikt mål om å implementere heltidskultur i alle kommunalområdene i Horten 
kommune. 

Lærlinger 

Horten kommune vil ha behov for et økt antall fagarbeidere i årene som kommer. Horten kommune 
har 27 lærlinger og to lærekandidater fra august 2022.   
Horten kommune er medlem av Opplæringskontoret for offentlig sektor (Okos), som formidler 
søknader, bistår med oppfølging av lærlingene gjennom hele læretiden sammen med kommunens 
lærlingkoordinator og melder lærlingene opp til fagprøven.  

Det kan være et mål for planperioden å øke antall lærlinger ytterligere slik at vi på sikt når to 
lærlinger per 1 000 innbyggere, slik KS foreslår. 

Medarbeidertilfredshet 

Horten kommune benytter seg av 10-faktor (KS medarbeiderundersøkelse). Dette er en 
undersøkelse som brukes av over 260 norske kommuner. Undersøkelsen er laget av Linda Lai, 
professor i organisasjonspsykologi ved BI. 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 2020 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. 

Ny 10-faktor undersøkelse gjennomføres i 2023.  

Medbestemmelse 

Tillitsvalgtapparatet deltar gjennom den etablerte strukturen for medbestemmelse på kommunenivå 
i kommunedirektørens ledermøte, i kommunedirektørens 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. Samarbeidet, som startet i 2018, 
mellom Horten kommunes IA-ansvarlige, NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter fortsetter i 
planperioden. Arbeidet med langsiktig og vedvarende oppfølging ser ut til å gi gode resultater målt 
imot fraværet ellers i kommune-Norge. Lavere fraværstall gir mer stabil bemanningssituasjon, økt 
kvalitet på tjenestene, bedre trivsel og mindre slitasje på alle som er på jobb hver dag.  

Formålet med arbeidet er at sykefraværet skal være på eller under gjennomsnittet i kommune-
Norge. 
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Fokusområder (sykefravær): 

• Forebyggende arbeidsmiljø 

• Styrking av ledere 

• Utvikle potensialet i partsamarbeidet 

Særlige fokusområder i perioden 

• Effektivisering av HR-prosesser i HR-systemet 

• Automatisering/"robotisering" av saksbehandlingsoppgaver 

• Fokus på rekruttering og kompetanseutvikling 

• Heltidskultur 

• E-læring 

• Arbeid med likestilling 

Etikk 

Fokuset på at etikk skal være en rød tråd i Horten kommune, i møte med innbyggere, brukere, 
pasienter, pårørende og besøkende, skal videreføres. For å få til dette må lederne få virkemidlene og 
kompetansen til å påse på at alle ansatte gjennomgår de etiske retningslinjene og at etikk er på 
dagsorden i den daglige tjenesteytingen, faglige diskusjonen, lokale HMS møter og i personalmøter 
på avdelingene. Horten kommune skal blant annet bruke KS-læring som arena for opplæring innen 
etikk. Vi har flere relevante kurs, hvorav ett er e-læringskurs i forvaltningsetikk. Dette e-
læringskurset hjelper ansatte til å manøvrere i det etiske landskapet og til å sette de etiske 
retningslinjene på dagsorden. Etikk skal også tydeliggjøres i Nyansatt/ansatt kurset som alle ansatte i 
kommunen skal gjennomføre. 

Ytringsfrihet og lojalitet 

Horten kommune skal ha en åpenhet– og ytringskultur som utvikler organisasjonen og 
tjenestetilbudet til det beste for våre innbyggere. Vi skal videreutvikle interne arenaer for utveksling 
av ideer og meninger som gir rom for kritiske spørsmål fra alle ansatte. Offentlighet og en åpen 
diskusjon er en forutsetning for tillit og et velfungerende demokrati. Lojalitet handler om å gjøre sitt 
beste for organisasjonen slik at vi tar vare på hverandre og verdiene i Horten kommune. Lojalitet 
skal ikke være til hinder for den enkeltes frihet og rett til å ytre seg om forhold i kommunen. 

Likestilling 

For å oppnå likestilling vil Horten kommune, i tillegg til å sikre et diskrimineringsvern for 
enkeltindivider, jobbe aktivt, målrettet og planmessig i hele virksomheten for å fremme likestilling 
og hindre diskriminering. Kommunen skal oppfylle kravene for redegjørelse om likestilling etter § 24 
i likestillings- og diskrimineringsloven og vil søke å integrere fokuset på likestilling og ikke-
diskriminering i virksomhetens daglige arbeid. Horten kommune vil blant annet ha et forhøyet fokus 
på å tydeliggjøre kommunens retningslinjer og arbeid med likestilling og diskriminering i 
virksomhetens styrende dokumenter. Det vil også bli sett på om det er bedre måter å strukturere 
arbeidet på, både med hensyn til fora og parter i dette arbeidet. 10-faktor vil fortsatt blir brukt som 
kartleggingsverktøy, men vil bli supplert med andre formålstjenlige verktøy for på den måten å få et 
bedre bilde av nå-situasjon og om de iverksatte tiltakene har hatt ønsket effekt. Ved å fortsette å 
synliggjøre de faktiske behovene, og integrere tankesettet i det daglige arbeidet, søker kommunen å 
imøtekomme disse på en mer helhetlig og forutsigbar måte. 
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Lønnspolitikk 

Lønn i Horten kommune skal i årene som kommer fortsatt være et strategisk virkemiddel for at 
kommunen skal nå sin overordnede målsetting om gode tjenester for kommunens innbyggere. 
Lønnspolitikken knyttes derfor både mot den enkelte virksomhets mål og mot kommunens 
overordnede målsettinger. Lønnspolitikken skal underbygge de handlinger, holdninger og verdier 
som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne. Dette er spesielt viktig i utfordrende 
økonomiske tider hvor knapphet på ressurser fører til et økt fokus på hvor og hvordan lønnsmidlene 
brukes. Lønnen i Horten skal ideelt sett oppfattes som rettferdig om ikke lik og dette fordrer at vi får 
et helhetlig syn på kommunen, med god samhandling på tvers av kommunalområdene. For å få til 
dette er det viktig at våre lønnspolitiske retningslinjer er tydelige, oppdaterte og forankret på alle 
ledernivåer. Her er partssamarbeidet viktig slik at vi får et felles omforent utgangspunkt for sammen 
å komme frem til løsninger til det beste for kommunen, innbyggerne og de ansatte. Sammen skal 
personal- og lønnspolitikken bidra til fortsatt god kvalitet i tjenesteproduksjonen, og være et 
virkemiddel for å beholde, rekruttere og utvikle medarbeidere.  

Internkontroll 

 
Internkontroll er en del av kommunens egenkontroll, og skal bidra til at vedtatt politikk blir 
gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. 
Internkontrollen er systematisk og tilpasses Horten kommunes aktiviteter og risikoforhold.  

Kommunens ledere skal gi retning og skape resultater innenfor de rammer som er gitt. Dette vil sikre 
god virksomhetsstyring, internkontroll og faglig forsvarlige tjenester til innbyggere og brukere av 
tjenestene. I arbeidet inngår ansvaret for å utvikle en kultur som fremmer gode arbeidsprosesser, 
læring, forbedring og utvikling. Risikoanalyser rulleres årlig og gir grunnlaget for tiltak og 
forbedringer. 

Internkontrollen i Horten kommune har som mål å sikre: 

• Målrettet og effektiv drift 

• Etterlevelse av lover og regler 

• Pålitelig rapportering 

• Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak 

Systemet består av: 

• Plan- og rapporteringssystem (måloppnåelse planer, økonomi, HR og internkontroll) 

• Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) 

• Avvikssystem 

• Kvalitetssystem - styrende dokumenter og rutiner 

Informasjonssikkerhet og personvern er en integrert del av Horten kommunes internkontrollarbeid. 
Informasjonssikkerhet handler om å verne alle typer informasjon Horten kommunen besitter og har 
ansvar for på forsvarlig måte. Informasjon behandles stadig mer digitalt og på nye måter, noe som 
innebærer at hvordan informasjonen beskyttes får konsekvenser for hvordan IKT systemer bør 
beskyttes. 

Alle medarbeidere i Horten kommune skal være kjent med kommunens system og aktuell 
tilgjengelig dokumentasjon. Kvalitets- og avvikssystemet i Horten kommune er digitalisert og 
synliggjort på kommunens intranettside. 
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Målet i Horten kommune er å ha en høy etisk standard og en etisk forsvarlig forvaltning av 
menneskelige og materielle verdier. Både ledere og folkevalgte har ansvar for at våre etiske 
retningslinjer følges opp, tilpasses og er kjent i eget ansvarsområde. 

Læring og utvikling 

Et viktig formål med egenkontroll er å forebygge misligheter, skape trygghet for innbyggerne og 
styrke tilliten til kommunen, både blant innbyggere og hos nasjonale myndigheter. Kontrollutvalget 
fører løpende kontroll med kommunen. 

I tillegg gjennomføres statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner. Resultatene av utførte tilsyn og 
revisjoner, samt innmeldte avvik, danner grunnlag for kommunens læring og videreutvikling av 
internkontroll. Alle avvik skal lukkes innen fristen som settes av tilsynsmyndighetene. Horten 
kommune har som mål å ha gode systemer for å sikre oppfølging av lover og regler, kvalitetsutvikling 
av tjenestene og en sterk internkontroll. 
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Klimabudsjett 

 

Innledning  

 
Horten kommune jobber med klima på mange fronter, både med å redusere klimagassutslipp, og 
med tilpasning til de klimaendringene vi allerede ser, og de vi forventer. 

Klimaforpliktelsene er forankret både internasjonalt gjennom Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, og 
gjennom Norges nasjonale målsetninger. Horten kommunes klimaarbeid skal derfor bidra til målet 
om å holde globale temperaturøkninger under 1,5 grader. FNs miljøprogram (UNEP) lanserte i 
oktober en rapport som viser at landene ikke er på vei til å nå 1,5-gradersmålet. Selv om landenes 
egne mål blir innfridd vil vi styre over målet. Flere løsninger trengs. Situasjonen i Horten er lignende. 
Klimabudsjettet peker på tiltak som kan kutte utslipp, men det er ikke tilstrekkelig til å vise en 
entydig retning mot klima- og energiplanens mål for 2032. 

Horten kommunes klimamål innebærer blant annet at utslipp fra egen virksomhet skal reduseres 
med 90 % innen 2032, tilsvarende 56 tonn CO2. Klimaregnskapet for 2021 viser at egne utslipp var 
726,5 tonn CO2, som er i tråd med klimaplanens delmål for 2024 (50 % eller 280 tonn). Dette tallet 
er tett knyttet til utslippsfaktorer for strøm, og kan endre seg mye fra år til år. Innen 2032 skal alle 
kjøretøy være fossilfrie. Det vil kreve betydelige investeringer, omlegging av drift, andre typer kjøp 
av tjenester, eller en kombinasjon av disse. 

For hortensamfunnet skal de direkte utslippene reduseres med 55 % innen 2032 (til 30 000 tonn), og 
med 30 % innen 2024 (50 000 tonn), sammenlignet med tall for 2009. Miljødirektoratets siste 
kommunefordelte utslippstall er for 2020. De viser utslipp på 73 986 tonn. Det er en betydelig 
nedgang fra 2019, men utslippene i 2020 var nesten nøyaktig lik utslippene i 2009. På mange måter 
var 2020 et spesielt år, men også 2021 var preget av pandemi, og 2022 er svært preget av økte 
kostnader til energi, som formodentlig vil påvirke tallene for dette året når de er klare. 

For å nå bredere ut bør kommunens klimaarbeid videre forankres i alle enheter og virksomheter, og 
blant kommunens innbyggere. Klimabudsjettet er et verktøy for denne forankringen. Det må utvikles 
videre for å synliggjøre de tiltak og investeringer som er knyttet til klimaarbeidet. Det må utvikles 
flere klimatiltak i flere sektorer. 

Om klimabudsjettet 

 
Statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning fastsetter at 
kommunen bør innarbeide tiltak og virkemidler i sin overordnede planlegging for å redusere utslipp 
av klimagasser. Kommunens klimaplaner bør blant annet: 

• omfatte ambisiøse mål for utslippsreduksjoner, effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging. 

• inkludere tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og 
miljøvennlig energiomlegging. 

• ha en tydelig ansvarsfordeling for oppfølging av energi- og klimaplaner. 

I flere kommuner har samsvar mellom ambisiøse mål og handling vært utfordrende. 
Klimautfordringen krever samhandling på tvers av sektorer – både innenfor og utenfor kommunens 
egen organisasjon, og den krever også at det brukes ressurser på nye områder. I tillegg er 
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tidshorisonten for klimatiltak kort. Dette gjør det vanskelig å få til nødvendig gjennomslagskraft ved 
bruk av en tradisjonell handlingsplan. 

Hensikten med klimabudsjettet er å knytte klimatiltak til økonomi- og 

handlingsplanen 

Et klimabudsjett er et forsøk på å løse disse utfordringene ved å koble mål og tiltak tettere sammen i 
kommunenes økonomi- og handlingsplan. Det er flere likheter mellom klimabudsjettet og 
handlingsdelen i en klima- og energiplan. Klimabudsjettets styrke er at det er direkte integrert i 
kommunebudsjettet, og at det dermed følges opp på lik linje med andre budsjettkapittel i 
kommunen.  

Klimabudsjettet er transparent og kan synliggjøre overfor beslutningstakere og interessenter hva 
som er utfordringsbildet og hvordan kommunen prioriterer innsatsen for å nå målet.  

Klimabudsjettet er fortsatt under utvikling og bør integreres tettere i økonomi- og 
handlingsprogrammet gjennom mer og tidligere dialog med større del av kommunens organisasjon. 

Klimabudsjettet for 2023 er spisset med mer konkretiserte tiltak, der økonomiske bevilgninger er 
koblet til konkrete klimakutt. For disse kan investeringer gi raske og konkrete klimakutt. 
Klimabudsjettet illustrerer også at vi ikke har tilstrekkelig med tiltak for å nå de klimamålene vi har 
satt oss for å nå klimamålene, verken i samfunnet eller for egen virksomhet. 

Når vi klimamålene med klimabudsjettet? 

Klimabudsjettet trekker fram tiltak og aktiviteter som er ment å bringe oss i retning av våre 
klimamål. Klimatiltakene er forankret i kommunen klima- og energiplan, og er koblet til andre tiltak i 
kommunen.  

Kommunens økonomi- og handlingsplan viser aktiviteten som er planlagt i kommunen. Mye av dette 
har en klimapåvirkning, slik som å bygge et nytt bygg: det vil føre til utslipp fra anleggsmaskiner, 
massetransport, og klimafotavtrykk fra materialvalg. Det vil påvirke framtidig transportbehov både 
for kommunen selv, og innbyggere. 

Tiltak som er ventet å ha en klimapåvirkning er merket i budsjettet med “Klima”. I slike prosjekter 
bør det videreutvikles tiltak som reduserer klimapåvirkningen. 

Tiltak som er er ventet å kutte klimagassutslipp er tatt med i klimabudsjettet. Innkjøp av elektriske 
kjøretøy som erstatter diesel-kjøretøy er et konkret klimatiltak. Samtidig kan kjøp av elektriske 
kjøretøy komme som resultat av økte behov, der el-kjøretøyet kommer i tillegg. Da vil det ikke føre 
til reduserte utslipp. 

Flere tiltak kan ha betydelig klimaeffekt, men er ikke finansiert. Avansert biodrivstoff på eksisterende 
anleggsmaskiner er en mulighet, og vil kunne ta kommunen til klimaplanens 2024-mål for egne 
utslipp. Derfra vil tyngre veigående kjøretøy måtte erstattes med batteri, biogass eller ev. mer 
fossilfri diesel for at vi skal kunne nå målene for 2028 og 2032. Kostnadsbildet og de teknologiske 
mulighetene er uklare for disse. Klimabudsjettet trekker fram kostnader for leasing av en konkret 
lastebilmodell til erstatning for eksisterende diesel-lastebil. Dette er det mest lavthengende tiltaket 
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på tyngre elektriske kjøretøy i dag, og kan ses på som erfaringsbygging mot en mer klimavennlig 
kjøretøypark. Isolert sett er likevel tiltakskostnaden (kr/tonn CO2) svært høy. 

Reduksjonen i de direkte utslippene fra kommunal virksomhet skal være på:  

• 50 prosent (utslippet skal være redusert til 280 t CO2e), innen 2024  

• 70 prosent (utslippet skal være redusert til 170 t CO2e), innen 2028  

• 90 prosent (utslippet skal være redusert til 56 t CO2e), innen 2032  

For kommunen som geografisk område er tiltakene færre. Kommunen har spilt en rolle som 
tilrettelegger knyttet til utvikling i elektrifisering maritimt, både med fergesambandet Horten-Moss, 
og med elektriske vare-ferger med ASKO. I 2020 var utslippene i Horten kommune 73 985,5 tonn, 
mens målet for 2024 er 50 000 tonn. 

Systemgrenser og indikatorer for klimabudsjett 

 
Klimabudsjettet omhandler både direkte utslipp og indirekte utslipp (eller klimafotavtrykk) fra 
kommunens virksomhet, og direkte utslipp fra kommunen som geografisk område. Oversikt over 
kommunens utslipp fra egen virksomhet har vi gjennom vårt klimaregnskap. Oversikt over 
utslippene fra kommunen som geografisk område bidrar Miljødirektoratet med, gjennom sin 
kommunefordelte klimagassutslipp. Her finner vi igjen alle direkte utslipp som skjer i Horten 
kommune, basert på mange ulike datakilder, slik som salg av anleggsdiesel, og skipstrafikk i 
Oslofjorden. 

Vi har ikke datakilder for Horten knyttet til klimafotavtrykket til innbyggere i Horten. Selv om 
kommunen har tiltak rettet mot innbyggernes forbruk, slik som utlånsordninger i BUA, har vi ikke 
statistikk som kan vise utviklingen. Noen kommuner har fått utarbeidet klimafotavtrykkregnskap, 
men slike har betydelig usikkerhet. Vi kan gå ut ifra at klimafotavtrykket fra innbyggerne i Horten vil 
være lignende som i f.eks. Hamar, der transport og reise; mat og drikke; og energi er de viktigste 
faktorene. En undersøkelse som Asplan Viak har gjort på vegne av Framtiden i våre hender indikerer 
at utslipp knyttet til vårt forbruk er omtrent på samme størrelse som de direkte utslippene i Norge. 
Selv om det er vanskelig å måle effekten av ulike tiltak rettet mot innbyggeres forbruk, kan 
kommunen likevel spille en rolle som tilrettelegger for arealbruk, delingstjenester, 
holdningsendringer, matvalg, reisedestinasjoner med mer. Om tiltak rettet mot innbyggeres 
klimafotavtrykk kan være mer kostnadseffektive enn tiltak i egen virksomhet blir derfor et spørsmål 
som ikke dekkes av klimabudsjettet. 

Siden forrige klimabudsjett er det ikke kommet nye tall for utslipp og opptak av klimagasser fra skog 
og arealbruk. De siste tallene er fra 2015. Kommunen har likevel påvirkningskraft, og kan bidra til 
reduserte utslipp gjennom prosjekter og bruk av arealer. Arealstrategien i Horten legger vekt på å 
konsentrere utbygging rundt eksisterende byer og tettsteder.  

Referansebanen 

Miljødirektoratets klimastatistikk viser at utslipp i Horten kommune hovedsakelig kommer fra 
veitrafikk og sjøfart. Horten kommune bidrar til reduserte klimagassutslipp gjennom å påvirke 
næringsliv og innbyggere, gjennom arealplaner, støtteordninger, håndtering av regelverk, med mer. 
Men endringer skjer også gjennom teknologiendringer, holdningsendringer, og nasjonale regelverk 
som skjer i tillegg til kommunens arbeid, og som påvirker utslipp fra Horten kommune. 
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Denne påvirkningen kan vi synliggjøre gjennom en referansebane for utslipp fra Horten kommune i 
årene som kommer. 

Vi har valgt å legge inn to store påvirkninger i referansebanen, som skjer på elektrifisering av 
veitransport og sjøfart. 

Elektrifiseringen av transport (referansebane) 

Elektrifiseringen av veitrafikken skjer i raskt tempo i personbilsegmentet. Det ser ut til å være mulig, 
med dagens nasjonale ordninger og teknologiutviklingen, å nå målet om 100 % nullutslipp blant 
nybiler i 2025. Også andre kjøretøysegmenter blir elektrifisert, og dette vil påvirke utslipp i Horten. 
Transportøkonomisk Institutt (TØI) har modellert utslippene fra veitransporten basert på ambisiøs 
utskiftning av kjøretøy i hele spekteret. Deres modellering fra 2015 viser at dersom målene nasjonalt 
nås, om bare nullutslippsbiler i nybilsalg fra 2025, og etter hvert for varebiler, busser, etc. så vil man 
oppnå en utslippsreduksjon på 45 % fra 2015 til 2030, på tross av en økning i befolkning og 
transportbehov. 

Vi har lagt inn en lineær utvikling fram mot 2030 i tråd med denne reduksjonen, og ikke lagt til noen 
økning i tråd med Horten kommunes ambisjoner om befolkningsvekst, siden vekst ligger inne i 
modellen til TØI. 

Denne referansebanen er ambisiøs, men i tråd med nasjonale mål. Vi ser at Horten (og Holmestrand) 
har lavere elbilandel enn andre kommuner i gamle Vestfold. Samtidig har Horten færre biler per 
innbygger enn andre kommuner i Vestfold. Kommunens egne mål og virkemidler må bidra i samme 
retning for at kuttene fra veitransporten skal bli mulig, men det må ses i sammenheng med satsing 
på sykkel, biogass, og sentrumsutvikling. 

Sjøfart (referansebane) 

Horten kommunes utslipp er preget av sjøfart, som utgjør over 50 % av utslippene innenfor Horten 
som geografisk område. Referansebanen bør utvikles til å ta med seg forventede generelle 
utslippsreduksjoner i sektoren, men dette er krevende. Mange av utslippene er knyttet til 
gjennomgangstrafikk, altså skipsfart uten anløp i vår kommune. Det er også begrenset hva Horten 
kommunes påvirkningsmulighet er for disse utslippene. Derimot er Norges største fergesamband i 
vår kommune, og fergene er på vei til å skiftes ut. Horten kommune har også vært bidragsyter til 
dette, men utskiftningen fortsetter de neste årene med innfasing av flere elektriske ferger. Derfor 
legger vi disse utslippsreduksjonene inn i referansebanen. Dersom vi legger halvparten av utslippene 
fra Moss-Horten-sambandet til Hortens klimautslipp, vil elektrifiseringen av fergene de neste årene 
kutte Hortens totale utslipp med omkring 9 %. 
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Klimastatistikk 

Klimatiltak med i økonomiplanen 

Direkte utslipp 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Beløp i 1000 kr 

Klimatiltak Kostna
d 2023 

Totalkostn
ad 2023-

2026 

Langsikti
g 

økonomi
sk effekt 

Sektor Kilde Reduksj
on 2023 

Reduksj
on 2024 

Reduksj
on 2025 

Reduksj
on 2026 

Langsikt
ig 

reduksjo
n 

Biler-2 
sykehjem og 1 
voksenhabiliteri
ng (Med i 
økonomiplanen
) 

750 750 0 Veitrafi
kk 

Personbil
er 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Havna- Bytte 
Hilux til el 
kjøretøy 

800 800 0 Veitrafi
kk 

Personbil
er 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Nye/ brukte 
varebiler til 
renhold 

500 500 0 Veitrafi
kk 

Personbil
er 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum 2 050 2 050 0   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 
 

Beskrivelse klimatiltak 
 
Biler-2 sykehjem og 1 voksenhabilitering (Med i økonomiplanen) 
Horten kommune har behov for flere kjøretøy, og velger biogassbiler eller elbiler. Nye kjøretøy 
reduserer ikke utslippene, men dersom vi hadde kjøpt kjøretøy på fossilt drivstoff ville utslippet ha 
økt. 

 
Havna- Bytte Hilux til el kjøretøy 
Erstatter en eksisterende pickup med elektrisk utgave. 

 
Nye/ brukte varebiler til renhold 
Varebiler til renhold. Bør velges elektrisk eller biogass. 

 

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Beløp i 1000 kr 

Klimatiltak Kostn
ad 

2023 

Totalkos
tnad 

2023-
2026 

Langsik
tig 

økono
misk 

effekt 

Sekt
or 

Kilde Reduks
jon 

2021 

Reduks
jon 

2022 

Reduks
jon 

2023 

Reduks
jon 

2024 

Reduks
jon 

2025 

Reduks
jon 

2026 

Langsi
ktig 

reduks
jon 

Forprosjekt 
pyrolyse/slambeh
andling 

0 0 0 Avfall 
og 
avløp 

Biologis
k 
behand
ling av 
avfall 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum 0 0 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Beskrivelse klimatiltak 
 
Forprosjekt pyrolyse/slambehandling 
Gjennom et Klimasatsprosjekt vurderes muligheter for bedre behandling og bruk av slam fra 
renseanlegg. 

 

Indirekte utslipp 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Beløp i 1000 kr 

Klimatilt
ak 

Kost
nad 

2023 

Totalkos
tnad 

2023-
2026 

Langsik
tig 

økono
misk 

effekt 

Sektor Kilde Reduk
sjon 

2021 

Reduk
sjon 

2022 

Reduk
sjon 

2023 

Reduk
sjon 

2024 

Reduk
sjon 

2025 

Reduk
sjon 

2026 

Langsi
ktig 

reduk
sjon 

MP-118-
Bibliotekpl
assen- 
styrke og 
utvikle 
urban 
møteplass 
(Med i 
økonomipl
anen) 

500 2 000 0 Annet Annet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

350017-
ENØK tiltak 
kommunal
e bygg 
(Med i 
økonomipl
anen) 

10 000 24 000 0 Energifors
yning 

Elektrisitetspro
duksjon og 
annen 
energiforsynin
g 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 

Horten 
kommune 
gjennomgå
r rutiner 
for 
sirkulær 
økonomi 

0 0 0 Innkjøp Avfallsforbren
ning 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

147252-
Horten 
lokalhande
l 
(klimasats) 

0 0 0 Jordbruk Jordbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MP-123-
Sentrum 
skole- ny 
brønnpark 
(Med i 
økonomipl
anen) 

500 500 0 Oppvarmi
ng 

Annet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift av 
biogass-
stasjon 

0 0 0 Veitrafikk Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sykkelbyen 
Horten 

250 750 0 Veitrafikk Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum 11 250 27 250 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 

 
 
 

Beskrivelse klimatiltak 
 
350017-ENØK tiltak kommunale bygg (Med i økonomiplanen) 
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Solenergi på egne bygg er et punkt i handlingsprogrammet til klima- og energiplanen. Solenergi er 
utredet gjennom energieffektiviseringsplanen, og er aktuelt på flere bygg. Klimaeffekt kan vurderes 
ut fra hvor mye strøm anlegget produserer, og basert på utslipp per kwh per år. Solenergi kan også 
ses på i et større kraftperspektiv, der mer fornybar kraft muliggjør videre elektrifisering og dermed 
utfasing av fossil energi. 

 Anslag på klimakutt er basert på ca. 100 000 kWh årlig produksjon per million i investering, og 10 g 
CO2 per kWh. 

Drift av biogass-stasjon 
Drift av biogass-stasjonen er en forutsetning for kommunens mange biogassbiler. I 2021 brukte 
Horten kommune 67723 kg biogass. Det tilsvarer omtrent like mange liter fossilt drivstoff, eller 
omtrent 200 tonn CO2-utslipp. Fra 2022 er biogass-stasjonen igjen tilgjengelig for alle med vanlig 
betalingskort. Utfordringen i markedet er tilgang på kjøretøy som bruker komprimert gass. Videre 
utslippsreduksjoner med biogass er derfor ikke kalkulert inn per nå. 

 
Horten kommune gjennomgår rutiner for sirkulær økonomi 
Horten kommune har i 2022 gjennomført anskaffelser med gjenbruk og rehabilitering av møbler. 
Erfaringene kan brukes til å bygge videre erfaringer, og gjennomgå relevant regelverk og veiledere, 
bl.a. knyttet til avhending. Økt gjenbruk er viktig for å redusere kommunens indirekte 
klimagassutslipp. Det er også svært viktig for å bygge opp under sirkulær økonomi, som i større grad 
tar vare på ressurser og økonomiske verdier.  

 
Finansiering 
Økt ombruk (f.eks. elevstoler som brukes som det på nye skoler) og gjenbruk (f.eks. bygge 
resepsjonsdisk av gamle stoler) kan gi besparelser i anskaffelser, spesielt innen møbler. Besparelsene 
vil kunne være svært ulike, og er knyttet til prosjekt. Å gjennomgå rutiner har ingen økonomisk 
effekt i seg selv. 

 
MP-118-Bibliotekplassen- styrke og utvikle urban møteplass (Med i økonomiplanen) 
Gjennom livsløpsanalyser i utviklingen av uteområder kan løsninger med lavt utslipp velges. 

 
MP-123-Sentrum skole- ny brønnpark (Med i økonomiplanen) 
Tiltaket vil gi økt lokalt varmeproduksjon, men varme kjøpes i dag fra Skagerak Varme. Tiltaket vil 
dermed ikke gi noen direkte strømbesparelse. 

 
Sykkelbyen Horten 
Vestfold og Telemark fylkeskommune støtter Horten kommune årlig med 250 000. Støtten skal ikke 
gå til drift og vedlikehold, men går til mindre tiltak og kampanjer, blant annet Mobilitetsuka. 
Arbeidet vil knyttes opp mot kommunedelplan for sykling. 

 
Finansiering 
Støtten utbetales årlig basert på aktivitetsplan for Sykkelbyavtalen. Denne vil utvikles til å bli 
sammenfallende med handlingsprogram for kommunedelplan for sykling. 
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Referansebane 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Beløp i 1000 kr 

Klimatilt
ak 

Kostn
ad 

2023 

Totalkost
nad 

2023-
2026 

Langsik
tig 

økono
misk 

effekt 

Sekt
or 

Kilde Reduks
jon 

2021 

Reduks
jon 

2022 

Reduks
jon 

2023 

Reduks
jon 

2024 

Reduks
jon 

2025 

Reduks
jon 

2026 

Langsik
tig 

reduks
jon 

Elektrifiseri
ng av 
fergesamba
ndet Moss-
Horten 

0 0 0 Sjøfart *Estima
t sjøfart 

7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Kjøretøypar
k med 
mindre 
utslipp 

0 0 0 Veitraf
ikk 

Personb
iler 

0,0 2 628,0 3 504,0 4 380,0 5 257,0 6 134,0 9 637,0 

Sum 0 0 0   7 500,0 10 128,0 11 004,0 11 880,0 12 757,0 13 634,0 17 137,0 

 
 

Beskrivelse klimatiltak 
 
Elektrifisering av fergesambandet Moss-Horten 
Fergesambandet Moss Horten opereres av tre elektriske ferger, som reduserer utslipp i Horten 
kommune. 

 
Kjøretøypark med mindre utslipp 
Etterhvert som en større andel av kjøretøyparken blir elektrisk eller på annet vis reduserer sine 
utslipp, vil også utslippene fra veitrafikk gå ned. TØI har gjort framskrivinger med modellen BIG og 
vurdert salg av nye kjøretøy over tid med tilhørende bestander, kjørelengder og totale utslipp, og 
vurderer at i 2030 kan utslippene fra veitransporten være 21 % mindre enn i 2015. 
Modellberegningene er fra 2016, og både de politiske ambisjonene på nasjonalt nivå, og den 
teknologiske utviklingen kan sies å framstå som mer ambisiøs enn det den så ut som i 2016. 
Modellen er heller ikke tilpasset Horten spesielt. En reduksjon i utslipp fra veitransport på 21 % fra 
2015-nivå vil for Hortens del tilsvare 6344 tonn CO2. Imidlertid er utslippene fra veitransporten 
ifølge Miljødirektoratet allerede ned med 13 % fra 2015-2019. Dersom vi legger BIG-modellens mer 
offensive bane, der man når mål om f.eks. bare nullutslippsbiler innen 2025, vil utslippene være ned 
45 % mellom 2015 og 2030. I referansebanen er det lagt inn en lineær utvikling fra 2020. 
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Ønskede tiltak 

 

Direkte utslipp 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Beløp i 1000 kr 

Klimatiltak Kostna
d 2023 

Totalkostn
ad 2023-

2026 

Langsikti
g 

økonomi
sk effekt 

Sektor Kilde Reduksj
on 2023 

Reduksj
on 2024 

Reduksj
on 2025 

Reduksj
on 2026 

Langsikt
ig 

reduksj
on 

Biodrivstoff i 
anleggsmaski
ner 

100 2 032 644 Annen 
mobil 
forbrenni
ng 

Dieseldrevne 
motorredska
per 

20,0 156,0 156,0 156,0 156,0 

Leasing av 
elektrisk 
lastebil 

283 1 132 283 Veitrafikk Tunge 
kjøretøy 

4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Utslippsfrie 
lastebiler 

0 9 000 0 Veitrafikk Tunge 
kjøretøy 

0,0 10,0 20,0 30,0 30,0 

Sum 383 12 164 927   24,0 174,0 184,0 194,0 194,0 

 
 

Beskrivelse klimatiltak 
 
Biodrivstoff i anleggsmaskiner 
Utslippsreduksjoner med avansert biodrivstoff (HVO) kan redusere Horten kommunes 
klimagassutslipp i tråd med målene fram mot 2024. Biodrivstoff har en høyere kostnad enn fossilt 
drivstoff. Konvensjonelt drivstoff har innblanding av biodrivstoff, men denne biodrivstoff blandes 
foreløpig ikke i anleggsdiesel. Siden det også er færre utslippsfrie alternativer på utstyr og maskiner, 
kan det være spesielt nyttig å øke bruken av biodrivstoff her. Dersom vi tar utgangspunkt i at 
biodrivstoff (HVO) koster 11 kroner mer per liter enn fossil diesel, vil kostnaden per tonn redusert 
utslipp bli ca. 4136 kroner. Dersom vi erstatter all bruk av anleggsdiesel med HVO vil det nesten 
være nok til å nå klimamålene for 2024. 

Til nå har det ikke vært krav om innblanding av biodrivstoff i anleggsdiesel. Dette kan endre seg i 
2023. Derfor er det noe uklart hvilken effekt dette tiltaket kan få under endret regelverk. "Forslag til 
omsetningskrav for avansert biodrivstoff til ikke-veigående maskiner og økt omsetningskrav til 
veitrafikk" har vært på høring i 2022. I forslag til statsbudsjettet for 2023 har Regjeringen foreslått å 
innføre omsetningskrav fra 2023 også for anleggsdiesel på 7 % og å øke omsetningskravet for i 
veitrafikken fra 15,5 % til 17 %. En overgang til 100 % biodrivstoff vil dermed gå et langt stykke 
lenger enn omsetningskravet, men det er viktig at en anskaffelse setter krav om at biodrivstoffet 
kommer i tillegg til innblandingskravet forøvrig. 

Bruk av avansert biodiesel (HVO) kan være en nokså enkel måte å kutte klimagassutslipp fra 
eksisterende kjøretøypark på, men kan har noen andre utfordrende punkter.  

• HVO er kjemisk nokså lik fossil diesel, og i noen markeder er de sidestilt. Likevel vil det for en 
del av vår maskinpark medføre brudd på garantien å fylle HVO på tanken.  

• Fram til nå har anleggsdiesel ikke hatt innblanding av biodiesel, og derfor har det vært 
lettere å regne på klimaeffekten av anleggsdiesel enn diesel for veigående kjøretøy. Nå 
varsler regjeringen innblanding i også anleggsdiesel fra 2023, og derfor vil klimaeffekten av å 
kjøpe HVO selv bli redusert. 

• I henhold til bærekraftskriteriene for biodrivstoff skal ikke råvarene føre til avskoging, og ha 
minst 60 % klimaeffekt. Avansert biodrivstoff bidrar til at man kan bruke mer avfall fra 
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skogbruk og slakteri, men også avansert biodrivstoff bruker råvarer produsert for formålet 
på landbruksjord. 

  
Leasing av elektrisk lastebil 

Horten kommune har vært i dialog med leverandør om anskaffelse av elektrisk Fuso eCanter, som er 
en liten lastebil, som kan erstatte lignende lastebiler, som vi har to av. Disse kan være aktuelle for å 
bygge mer erfaring med elektriske lastebiler. I første omgang er en klesbil med totalt utslipp på ca. 8 
tonn CO2 per år. El-lastebilen kan per i dag bare leases over en 6-årsperiode. Tidligere har det vært 
praksis at Horten kommune ikke leaser kjøretøy. 

Kostnadene er inkludert støtte fra Enova. Utslippene er vurdert fra en anskaffelse halvveis ut i 2023. 
Kostnadene for 2023 er likevel satt til det samme som for senere, hele år, siden en anskaffelse kan 
komme før, og det kreves også investeringer på ca. 50 000 til tilpasset ladestasjon. 

 
Utslippsfrie lastebiler 
Horten kommune har en del tyngre kjøretøy som går på diesel, og som må erstattes med fossilfrie 
alternativer dersom kommunen skal nå sine klimamål. Flere kan erstattes med lastebiler med 
biogass eller batterier. Det er ikke konkretisert hvilke kjøretøy som ev. bør byttes først. 
Merkostnaden for nye, store lastebiler med batteri, sammenlignet med tilsvarende på diesel er i dag 
på 2-3 millioner. Horten kommune kjøper få nye kjøretøy, slik at forskjellen mellom brukte 
diesellastebil og ny batterilastebil blir større. Budsjett-tallene tilsvarer en skisse på utskifting av en 
større lastebil årlig. Det er å forvente at forskjellen i innkjøpspris blir lavere etter som årene går. 
Driftsutgifter vil gå ned med elektrisk drift, men denne er ikke kvantifisert, fordi det henger mye 
sammen med kjørelengde. Klimakutt kan også oppnås med biodiesel (HVO), men det vil øke 
driftskostnadene. Noen lastebiler kan også erstattes med biogass til mindre merkostnad, men også 
mindre reduksjon i driftskostnader. Klimasats kan støtte merkostnader med klimavennlige 
anskaffelser, men det er uklart hva rammene er for dette i årene framover. 
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Klimagassutslipp (graf) 

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra 
Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den 
stiplede linjen. 

 
       



Kommunalområder 
 
Administrasjon 
 

Status 
 
Kommunalområdet har ansvar for alle stabs- og støttetjenester og skal legge til rette for god politisk og 
administrativ styring samt en rekke fellesfunksjoner på vegne av hele organisasjonen. Kommunalområde 
Administrasjon skal bidra til enhetlig praksis og samhandling i hele organisasjonen. 

 

Kommunalområde Administrasjon skal tilrettelegge for et levende lokaldemokrati og for at de 
folkevalgte kan drive god politisk styring gjennom godt tilrettelagte politiske saker og politisk sekretariat 
– og for administrativ styring gjennom blant annet systematisk internkontroll og økonomisk planlegging 
og kontroll. Administrasjonen skal sikre effektiv drift og utvikling av fellesoppgaver og annen støtte i 
hele Horten kommune. I tillegg yter administrasjonen innbyggerservice, blant annet gjennom 
servicetorget og digitale medier. 

Tjenestene i kommunalområdet krever stadig økt kompetanse på grunn av utvikling og bruk av ny 
teknologi. På samme tid er det en forventning at administrasjonen skal være effektiv. I Horten kommune 
har vi en effektiv administrasjon sammenlignet med mange andre kommuner. Derfor er det også 
begrenset hvor mye mer vi kan klare å optimalisere ressursbruk før det går på bekostning av kvalitet i 
tjenesten. 

Kommunalområdet har ca 55 årsverk (tillitsvalgte, lærlinger og kommunedirektør er holdt utenom) 
fordelt på følgende seksjoner: 

• Kommunedirektør med stab og politisk sekretariat 

• Økonomiseksjonen 

• HR-seksjonen 
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• IT-seksjonen 

• Dokumentsenteret 

• Kommunikasjon og service (fra 2023 slås Dokumentsenteret sammen med kommunikasjon og 
service - til én seksjon) 

Budsjettpremisser og satsingsområder 

 

Budsjettpremisser 

Administrasjonen legger til grunn at det ikke eksisterer egne spesielle premisser for bevilgningene i 
kommunalområdet, utover det som fremgår av målsettinger og tiltak i inneværende økonomi- og 
handlingsplanperiode, samt det som fremkommer som premisser generelt for hele kommunen (se 
“Budsjettpremisser og utvikling i planperioden” under “Sentrale kapitler”). 

I budsjettet er det lagt opp til å utnytte kompetanse i egne rekker fremfor å kjøpe konsulenttjenester, 
unngå oppsigelser og tilpasse drift til naturlig avgang, beholde antall lærlinger og satse på 
teknologiutvikling. 

Satsingsområder i handlingsplanperioden 

Helhetlig virksomhetsstyring 

Det skal i planperioden sikres en helhetlig virksomhetsstyring ved å forankre beslutningsprosesser i 
økonomi- og handlingsplanen. For å oppnå dette er det en forutsetning at overordnet planverk ligger til 
grunn for de beslutninger som tas.  

Innovasjon 

Kommunalområde Administrasjon skal forenkle arbeidshverdagen gjennom digitalisering og 
automatisering.  Kommunalområdet skal fornye kommunikasjonen både internt og eksternt gjennom 
økt bruk av teknologi, videreutvikling av kommunikasjonsmuligheter og grafisk design for ulike 
områder/enheter i Horten kommune under samme grafiske profil. I dette arbeidet skal det også tas 
hensyn til den nye loven om universell utforming. 

Folkehelse 

Kommunalområde Administrasjon skal fortsatt markedsføre kommunens tur- og rekreasjonsmuligheter, 
samt opplevelser og arrangementer og legge vekt på både fysisk og psykisk helse. Kommunalområdet 
har også en viktig rolle i å følge opp systemer som sikrer helsefremmende arbeidsmiljø for alle ansatte i 
kommunen. Vi jobber systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap for å bidra til trygghet for 
innbyggere. 

Øvrige utfordringer kommunalområdet ønsker å fremheve 

Informasjonssikkerhet 
Det er nødvendig og fortsatt styrke kompetanse og ressurser innen informasjonssikkerhet og 
personvern. Vi vil også ha fokus på at pålagt opplæring av ledere og ansatte i hele kommunen blir 
gjennomført. Rollen som Personvernombud (lovpålagt) var planlagt kjøpt eksternt, men er løst internt. 
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Kommune- og fylkestingsvalg 2023 

I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. Valget er organisert som et prosjekt, med valgansvarlig 
sentralt plassert i administrasjonen. I budsjettet er det lagt opp til å utnytte fordelen i å være en 
geografisk konsentrert kommune og det faktum at innbyggere i en kommune kan avgi stemme hvor i 
kommunen de vil. Sammen med god markedsføring og tilrettelegging for forhåndsstemming og 
hjemmestemming, vurderer vi at kommunen kan by på nok en god valggjennomføring. Horten 
kommune legger også opp til å være tellesentral for de som ønsker det (mot godtgjøring). 

Innkjøp 
Økt kompleksitet og økte krav i anskaffelsesprosesser medfører at kommunen har styrket denne 
funksjonen.  

Klart språk 
Kommunalområde Administrasjon skal bruke klart språk samt følge opp og støtte arbeidet med klart 
språk i andre enheter/fagområder.  

Internkontroll 

• Videreutvikle kvalitets- og avvikssystemet Compilo, samt FIKS DigiOrden 

• Øke kunnskap om lovpålegg (arkiv, personvern, Universell utforming, osv) 

Sikre drift av kritiske funksjoner 

• Videreutvikle og dra nytte av økt lønnskompetanse 

• Sørge for stabile og trygge IT-tjenester 

Opplæring 

• Forbedre system for pålagt opplæring 

• Sikre dokumentasjon på pålagt opplæring 

Sammendrag budsjett 

 
I budsjettforslaget er det lagt vekt på å gjennomføre driften lovlig og forsvarlig, og tilpasse driften 
lovkravene i de tilfellene dette er en mulighet, for å skjerme tjenester til innbyggerne så langt det går. 
De mest synlige, og trolig mest kontroversielle grepene er: 

-Kommuneloven slår fast at en kommune på Hortens størrelse skal ha minst 27 
kommunestyrerepresentanter. I våre vurderinger redegjør vi for den økonomiske effekten av å redusere 
fra 41 til 27 kommunestyrerepresentanter, og tilsvarende reduksjoner i øvrige utvalg og råd. Råd som 
ikke er lovpålagte foreslås avviklet ved konstituering av nytt kommunestyre. 

-Valgloven gir rom for å vurdere antall stemmesteder i hver kommune. I Horten har vi økt fra 2 til 5 
stemmesteder (spesielt knyttet til Korona-pandemien og behovet for å redusere trykket på 
valglokalene). Erfaringen viser at det ikke er noe grunnlag for å hevde at valgdeltakelsen har økt. I tillegg 
var det moderat trykk på valglokalene. Vi har vurdert den økonomiske effekten av å redusere tilbake til 
2 stemmelokaler i Horten kommune. 
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-Det er en rekke “goder” som ikke er lovpålagte, som vi har vurdert at kan avvikles/reduseres og som 
gjelder velferdstiltak og gaver. Som eksempler kan nevnes: gratis svømmehall, jubilanter, o.a. 

- Det er lovpålagt å ha et hovedverneombud i Horten - men ikke nødvendigvis i 100% stilling. Vi vurderer 
det som forsvarlig å redusere HVO for å frigjøre midler til tjenesteproduksjon. 

-Omorganisering av servicetorg. Vi vurderer en sammenslåing av dagens servicetorg og biblioteket som 
en aktuell organisasjonsendring. Dette vil kunne gi både økte åpningstider og innebære en 
effektivisering.  

-Det er allerede innført styrt ansettelse (ansettelsesstopp) i administrasjonen - og vi må i tillegg ta høyde 
for ytterligere reduksjoner. Forsvarligheten i dette vil avhenge av hvor og når naturlig avgang skjer, 
hvilken kompetanse som er tilgjengelig og i hvilken grad vi lykkes med automatisering og digitalisering. 

-Vi reduserer drift på IT ved å redusere antallet multifunksjonsmaskiner (kopimaskiner) 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 75 014 75 014 75 014 75 014 

Sum Tekniske justeringer 2 927 2 927 2 927 2 927 
Sum Budsjettendringer 
inneværende år 

1 978 1 978 1 978 1 978 

Sum Endringer i tiltak sist 
vedtatte økonomiplan 

937 -935 677 -323 

Konsekvensjusteringer 5 842 3 970 5 582 4 582 

Konsekvensjustert ramme 80 856 78 984 80 596 79 596 

Nye tiltak     
Styrking kjøp av IKT utstyr 300 300 300 300 
Økte lisenskostnader 190 190 190 190 
Økte portoutgifter 100 100 100 100 
Sum Nye tiltak 590 590 590 590 

Endringer i 
tjenesteproduksjonen 

    

Estimerte utgifter til 
integrering av nye flyktninger 

300 0 0 0 

Etablere tilstrekkelig logging 
for å ivareta 
informasjonssikkerhet 

300 100 50 50 

Redusere pott 
sykelønnsrefusjon 

200 200 200 200 

Underbudsjettering lærlinger 400 400 400 400 
Økt kontrollavgift -100 -100 -100 -100 
Sum Endringer i 
tjenesteproduksjonen 

1 100 600 550 550 

Innsparinger grunnet endret 
tjenesteproduksjon 

    

Gjennomgang avtaler 
Unit4/Agresso 

-100 -100 -100 -100 

Midlertidig reduksjon 
beredskapskoordinator 

-300 0 0 0 

Post til lederutvikling fjernes -100 -100 -100 -100 
Redusere antall 
multifunksjonsmaskiner 

-100 -200 -300 -400 

Redusere antall valglokaler -300 0 -300 0 
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 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Varig reduksjon stillinger 
økonomiseksjon 

-180 -180 -180 -180 

Sum Innsparinger grunnet 
endret tjenesteproduksjon 

-1 080 -580 -980 -780 

Endrede økonomiske 
forutsetninger 

    

Antall 
kommunestyrerepresentanter 
reduseres 

-200 -600 -600 -600 

Bevilget midler til "Klart 
språk" 

-100 -100 -100 -100 

Ikke øke beredskapslager PC -500 0 0 0 
Kommunestyrets avslutning 
fjernes 

-100 0 0 0 

Post til jubilanter reduseres -200 -200 -200 -200 
Redusere bemanning 
Dokument og kommunikasjon 

-200 -650 -650 -650 

Redusere HVO til 50 % -350 -350 -350 -350 
Redusert bemanning 
administrasjon (naturlig 
avgang uten å erstatte) 

-950 -1 650 -1 750 -1 750 

Tilbud om gratis svømmehall 
til ansatte 

-100 -100 -100 -100 

Sum Endrede økonomiske 
forutsetninger 

-2 700 -3 650 -3 750 -3 750 

Nye tiltak og realendringer -2 090 -3 040 -3 590 -3 390 

Ramme 2023-2026 78 766 75 944 77 006 76 206 
 

 

Nye tiltak 
 
Økte lisenskostnader 
Ta i bruk Fiks DigiOrden som system for å sikre helhetlig ivaretakelse av informasjonssikkerhet og 
personvern. 

 

Endringer i tjenesteproduksjonen 
 
Estimerte utgifter til integrering av nye flyktninger 
Flyktningesituasjonen som følge av krigen i Ukraina har medført et høyt bosettingstall for 2022. Det er 
høyst usikkert hvordan situasjonen i Ukraina vil påvirke flyktningestrømmen i 2023. I budsjettet er det 
derfor lagt til grunn den økonomiske effekten av bosettingen for 2022. Anmodning om bosetting for 
2023 forventes å bli behandlet av kommunestyret i desember 2022. Grunnet usikkerhet og høy risiko 
knyttet til både inntekter og utgifter til bosettingen i 2023, vil dette måtte følges nøye gjennom 
månedsrapporter og påfølgende nødvendige justeringer gjennom tertialrapporten etter hvert som vi 
hvordan flyktningesituasjonen vil utvikle seg i 2023. Kommunalområdet vil vurdere å styrke allerede 
etablerte tiltak, og ellers prioritere tiltak for barn og unge. 

Etablere tilstrekkelig logging for å ivareta informasjonssikkerhet 
Tilstrekkelig logging av hendelser er det viktigste tiltaket for å nå mål 3.2 Sikkerhetsovervåking, 3.3 
Analyse av data fra sikkerhetsovervåking i NSMs grunnprinsipper. 3.2 og 3.3 er også et av de viktigste 
verktøyene for mål 4.3 Kontroll og håndtering av hendelser. 

Jfr hendelse 28 i handlingsplanen for ROS samfunnssikkerhet og beredskap. 
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Underbudsjettering lærlinger 
Kommunen mottok koronakompensasjon for økte kostnader til lærlinger i 2021. Kompensasjonen er 
fremskrevet i budsjettet for 2022 og 2023 men videreføres ikke. Det betyr at det er en reduksjon i 
inntektsposten på lærlingene på ca 400 000 kroner årlig ut i fra hva som er lagt som forventet inntekt i 
budsjettet.  

Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon 
 
Gjennomgang avtaler Unit4/Agresso 
Vi mener det ligger et økonomisk innsparingspotensiale i å reforhandle support- og serviceavtaler på 
lønns- og HR-systemene. I tillegg har vi rekruttert inn kompetanse som trolig kan dempe behovet for 
konsulentbistand/service. 

Midlertidig reduksjon beredskapskoordinator 
Tiltaket innebærer en realistisk tilpasning av budsjettet - ikke ta inn vikar p.g.a. planlagt fravær. Det vil 
forsinke noen prosesser - men risikoen er i første rekke knyttet til ev uønskede hendelser. 

Post til lederutvikling fjernes 
Det er satt av ca  kr. 100' årlig til lederutvikling. Midlene er benyttet i samråd mellom kommunedirektør 
og ordfører, og er knyttet til nåværende kommunedirektør. Effekten av tiltaket er at øverste leder får 
begrensede muligheter til å tilby lederutvikling til ledere i organisasjonen. Den økonomiske effekten vil 
ev. tre i kraft ved tiltredelse av ny kommunedirektør (avtalefestet). 

Redusere antall multifunksjonsmaskiner 
Kommunen leaser totalt ca 135 multifunksjonsmaskiner, leietiden er 5 år, og ca 1/5 av maskinparken 
fornyes årlig. 

Leasingavtalen ligger i administrasjonens budsjett, bruk av maskinene (=serviceavtaler) belastes det 
enkelte kommunalområdet. 

Store lokasjoner som rådhuset, større skoler og institusjoner har potensial for å redusere antall 
maskiner noe. 

Redusere antall valglokaler 
De siste valgene (lokalvalg og Stortingsvalg) har Horten hatt 5 valglokaler: Holtanhallen, Åsgårdstrand, 
Borrehallen, Oleanestua/Nykirke og Skoppum/Lysheim. Tidligere måtte innbyggere avgi stemme i den 
kretsen de tilhørte. Horten kommune har elektronisk avkryssing i manntallet. Dette gjør det mulig for 
innbyggere å avgi stemme ved hvilket stemmested de ønsker. Tiltaket innebærer å redusere antall 
valglokaler til Holtanhallen og Borrehallen, og sikre god mulighet for forhåndsstemming. Dette vil gi 
innsparinger på rigging, kjøp av stemmesedler, bemanning i stemmelokalene, utstyr til stemmelokalene 
og parkering til en anslått verdi av kr. 300' i hvert av valgårene 2023 og 2025. Tiltaket fremmes også som 
egen sak for valgstyret. 

Varig reduksjon stillinger økonomiseksjon 
Tiltaket innebærer en realistisk tilpasning av budsjettet til nåværende bemanning. 

 

Endrede økonomiske forutsetninger 
 
Antall kommunestyrerepresentanter reduseres 
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Kommuneloven slår fast at en kommune på Hortens størrelse skal ha minst 27 medlemmer i 
kommunestyret. Tiltaket innebærer å redusere kommunestyret til det lovpålagte antallet (27), og fjerne 
ikke-lovpålagte råd (Flyktning- og innvandrerråd). Færre medlemmer i Formannskap, hovedutvalg og 
færre iPader. Effekt er anslått grovt til 200' i 2023 (valgår). Helårseffekt er anslått til ca 600'. Barnerådet 
får ingen økonomisk dekning, og foreslås opprettholdt. En effekt av tiltaket er at hvert enkelt parti må 
har noen flere stemmer fra innbyggerne for å få en representant i kommunestyret (anslått til ca 400 
stemmer). 

Bevilget midler til "Klart språk" 
Det ble bevilget kr. 100' til “klart språk”. Dette arbeidet er kontinuerlig, og løses med de ressursene vi 
har til rådighet. Innsparingen reduserer muligheten for å kjøpe inn ekstern støtte/kurs, men har 
begrenset konsekvens ut over dette. 

Ikke øke beredskapslager PC 
PCer - Normert normal levetid på en PC er 5 år. Med vår utskiftingstakt (budsjett) må vi leve med stadig 
økende alder på utstyret. Nå ligger vi på ca 6 år. Samtidig har vi økt lageret, som følge av 
leveringsusikkerhet (p.g.a. krigen i Ukraina). Tiltaket innebærer å ikke ha et beredskapslager og å øke 
risikoen knyttet til innkjøp av PC/IT-utstyr. Konsekvensen er at ansatte ikke alltid vil kunne få ny PC ved 
behov og/eller at det ikke kjøpes inn tilleggsutstyr (ekstra skjerm, docking m.v.) selv om ledere og 
ansatte opplever at det er behov for det. 

Kommunestyrets avslutning fjernes 
Det har vært vanlig å samle avtroppende kommunestyre til en avslutningsmiddag. Det har en kostnad på 
ca kr. 100'. Det er mulig å tenke seg at avslutningen markeres med en samling f.eks. i 
kommunestyresalen - uten middag. 

Post til jubilanter reduseres 
Det foreslås at den årlige jubilanttilstelningen for 25- og 40 årsjubilanter avvikles, men at det beholdes 
ca 100' til vaser til de som går av med pensjon. 

Redusere bemanning Dokument og kommunikasjon 
Tiltaket handler om å samlokalisere rådhusets servicetorg med biblioteket. Dette vil kunne føre til øke 
åpningstider for innbyggere, i tillegg til at det er et effektiviseringspotensiale over tid. Effektiviseringen 
vil innebære bemanningsreduksjon (naturlig avgang/omstilling/omplassering), og er lagt inn med effekt 
fra høsten 2023. Risikoen i tiltaket ligger i å lykkes med omstillingsprosessen og naturlig avgang, samt 
kostnader ved ev. behov for bygningsmessige tilpasninger (ikke utredet). 

Redusere HVO til 50 % 
Kommunen har plikt til å ha et verneombud, men stillingsstørrelse er ikke definert i Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. Som innsparingstiltak foreslår administrasjonen å redusere stillingen fra 100 % til 50 %. 
Reduksjonen er beregnet til ca 350 000 kr (lønn, KLP og Aga). Kommunen har verneombud spredt ut på 
enhetene, og mål om å løse utfordringer på lavest mulig nivå. Tiltaket vil kreve en gjennomgang av 
tilrettelegging for vernetjenesten, og avgrensning av Hovedverneombudets oppgaver. 

Redusert bemanning administrasjon (naturlig avgang uten å erstatte) 
Tiltaket innebærer en reduksjon i støtten til oppfølging for ledere/kommunalområdene, og kan skje 
gjennom naturlig avgang. Effekten vil være avhengig av at ansatte velger å gå av med pensjon eller 
slutter av andre årsaker. For å sikre at ikke kritiske funksjoner faller sammen, må vi styre ansettelser dit 
det er mest kritisk. Det er allerede iverksatt styrt ansettelse i kommunalområdet - dette videreføres.  
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Tilbud om gratis svømmehall til ansatte 
Arbeidsgiver betaler i dag ca kr. 100' i året for at ansatte skal kunne benytte svømmehallen 
kostnadsfritt. Kostnaden utgiftsføres hos HR, og inntektsføres hos Teknisk. Forslaget innebærer å fjerne 
denne muligheten. Ansatte opplever dette som et gode og det rammer de som benytter seg av tilbudet i 
dag, samt at utlysningstekster må korrigeres. 

Netto driftsrammer 

 

Beløp i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 

Sum driftsutgifter 87 533 84 411 85 473 84 673 

Sum driftsinntekter -8 767 -8 467 -8 467 -8 467 

Netto driftsramme 78 766 75 944 77 006 76 206 
 

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 
Administrasjon      
Egenkapitaltilskudd KLP 2023 5 100 5 100 5 100 5 100 20 400 
Horten 2.0 FFF 0 500 500 500 1 500 
IT infrastruktur 4 000 3 000 3 000 3 000 13 000 

Sum Administrasjon 9 100 8 600 8 600 8 600 34 900 
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Helse og velferd 
 

Status 
 
Kjernevirksomheten til Helse og velferd er å gi nødvendige og forsvarlige tjenester med oppmerksomhet 
på mestring og selvstendighet. Pasient og brukers egne ressurser og behov står i sentrum, og vi spør om 
hva som er viktig for den enkelte. Tjenestene som ytes skal ha god kvalitet og medvirkning er derfor 
sentralt. 

 

Helse og velferd utfordres (særlig) av to hovedårsaker. Andelen eldre øker og vi ser en utvikling av 
bistandsbehov for den yngre delen av befolkningen. Endringen i demografi med flere eldre og færre 
yngre er allerede merkbar. 

 
I helse- og omsorgstjenesten er det medarbeiderne som skaper resultatene, og ansattes kompetanse er 
av stor betydning for både kvalitet, pasientsikkerhet og måloppnåelse. Horten kommune vil ha et aktivt 
arbeidsmiljø med trivsel og søkelys på faglig kvalitet, læring og refleksjon. For å løse oppgavene, 
samarbeider vi på tvers av kommunalområdets enheter, med de andre kommunalområdene og med 
spesialisthelsetjenesten. 

 
Forebyggende tiltak og lavterskeltjenester er nyttige tilbud som bidrar til at flere mestrer hverdagen. 
Disse tjenestene er ikke lovpålagte i et bestemt omfang, og det er derfor behov for å redusere noe på 
disse tilbudene for å levere et budsjett innenfor tildelt ramme.  

Kommunalområdet er organisert i seks enheter. I september 2022 ble Horten Helsehus fordelt på 
Hjemmetjenester og sykehjem. Frivilligsentralen organiseres administrativt utenfor enhetene. 
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Helse- og boligservice saksbehandler søknader om helse- og omsorgstjenester til voksne og kommunale 
leieboliger. Vi fremmer mestring, selvstendighet og aktivitet på ulike nivå. Tjenestetildeling er forsvarlig, 
og rettsikkerheten til innbyggerne er ivaretatt. 

Hjemmetjenester yter nødvendige helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet til innbyggere i Horten 
kommune. Med endringene i Horten Helsehus i 2022 er Braarudåsen senter, ØHD, 
Hverdagsrehabilitering, Fysio- og Ergoterapitjenesten, korttidslager for hjelpemidler, 
Braarudtoppen/Åsentunet, dagaktivitetstilbud og demenskoordinator lagt til enheten.  

Braarudåsen senter består av lindrende avdeling, korttids-/rehabiliteringsplasser og pt. øyeblikkelig 
hjelp døgntilbud.  

Hjemmesykepleien er organisert i 6 avdelinger etter geografiske ansvarsområder (Syd, Nord, Tveiten, 
Borre, Sentrum, Åsen), samt en egen nattavdeling som dekker hele kommunen. Hjemmesykepleien har 
kreftkoordinator som bidrar med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, 
både som lavterskeltilbud eller ved vedtak om nødvendig helsehjelp.  

Enheten består også av BPA (brukerstyrt personlig assistanse), Praktisk bistand og Åsgata omsorgsbolig 
med 18 leiligheter for personer med demens.  

Alle avdelinger/tjenester i Hjemmetjenesten har som mål å fremme mestring, selvstendighet og aktivitet 
til hjemmeboende pasienter.  

Rus og psykisk helse (EROPH) gir tjenester for å øke livskvaliteten og mestringsevnen til personer med 
rus og/eller psykiske helseproblemer, samt forebygge og redusere problemutvikling. Enheten består av 
tre team: Mottaksteam, Vekstteam og Mestringsteam. Med endringene i Horten Helsehus i 2022 ble 
Frivillighetssentralen og Horten Aktivitetssenter organisasjonsmessig midlertidig lagt til EROPH. Varig 
løsning skal besluttes i løpet av 2023. 

Voksenhabilitering gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Enheten består av syv 
døgnbemannede bofellesskap, to dagsenter og to avdelinger som gir ambulerende tjenester. I tillegg har 
Voksenhabilitering ansvar for BPA, avlastning- og støttekontakttjenester. Alle tjenester i 
Voksenhabilitering har som mål å fremme størst mulig mestring og selvstendighet for den enkelte 
tjenestemottaker. 

Sykehjem yter heldøgnstjenester i institusjon og består av de tre sykehjemmene Borre, Åsgårdstrand og 
Indre havn, fire dagaktivitetssenter, samt kjøkken og vaskeri. 

Legetjenester har ansvar for Legevakt, fastlegetjenesten og for samfunnsmedisinske oppgaver i 
kommunen. I tillegg til avtaler med fastlegekontorene er de ansvarlig for fengselshelsetjenesten ved 
Bastøy og Horten fengsel. Kommuneoverlege 1 og 2 og leger ansatt i kommunen er også organisert i 
enheten. 
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Budsjettpremisser og satsingsområder 

Budsjettpremisser 

Innovasjon 

Helse og velferd deltar i flere prosjekter hvor hensikten er å utvikle nye løsninger. Høyest prioritering 
har nye løsninger som understøtter en effektiv og god tjenesteleveranse til innbyggerne. Det arbeides 
med (digitale systemer KS) løsninger som gir bedre beslutningsstøtte og øker pasientsikkerheten.  

Folkehelse 

Helse og velferd har tro på at forebyggede tiltak og lavterskeltilbud på sikt vil kunne redusere eller 
utsette innbyggernes behov for tjenester. Forebyggende tiltak og kompetanse for tidlig identifisering av 
behov gis derfor prioritet innenfor gitte muligheter. 

Satsningsområder i handlingsplanperioden 

Helse og velferd arbeider kunnskapsbasert for trygge og sikre tjenester. Det søkes utvikling av 
nye løsninger som bidrar til at tjenestene er så trygge og effektive som mulig. Ny kunnskap oppstår 
kontinuerlig, og denne må tas i bruk ved systematisk implementering. Horten kommune har satset på 
innovasjon i helsetjenestene og videreutvikler dette i 2023. 

• Systematisk arbeid med kompetanse og pasientsikkerhet skal bidra til at innbyggerne får trygge 
tjenester samtidig som tjenestene er effektive. 

• Horten kommune har målsetting om at innbyggerne kan bo trygt hjemme så lenge som mulig. 
Det innebærer at forebygging og tjenester i hjemmet prioriteres. 

• Kommunalområdet søker innovative tiltak som kartlegger behov mer presist og nye 
tjenesteformer som understøtter en fortsatt satsning på "Hva er viktigst for deg?", hvor 
brukermedvirkning er prioritert. 

• Horten kommune vil etablere en heltidskultur i samarbeid med de ansatte hvor målet er at 
kommunen skal ha flest mulig medarbeidere med minst 75 % stilling. Det pågår et prosjekt som 
skal forankre, kartlegge og foreta endringer slik at man blir en arbeidsplass hvor heltid er 
etablert. 

Lederutvikling. Det er en krevende oppgave å samtidig drifte og utvikle tjenestene innenfor gitte 
muligheter. Kompetanseheving kan foregå med mange metoder på flere arenaer. Erfaringsdeling 
mellom ledere på ulike avdelinger og enheter er et viktig satsingsområde. 

Digitalisering. Stadig vurdere om arbeidsprosesser kan løses ved hjelp av endring av arbeidsmåter ved 
hjelp av digitalisering. Pandemien har gitt nyttige erfaringer med ulike møteformer og metoder som kan 
forbedre og effektivisere arbeidet.  

Pågående utviklingsprosjekter: 

• Kommunal pasientjournal 

• Helse saksbehandlingssystem 

• Boligforvaltningssystem 

• SvarUt fra pasientjournal 
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Kontinuerlig forbedring. Tilsyn og besøk, gir viktig læring som må føre til forbedringer i tjenestene. 
Kvaliteten bedres ved å åpent diskutere og komme med tiltak som gjør tjenestene bedre for 
innbyggerne og samtidig forbedrer arbeidsbetingelsene til de ansatte. Forbedringsarbeid er alltid et 
satsingsområde. Enhetene foretar jevnlig internrevisjoner med støtte fra spesialrådgiver med 
kompetanse på revisjon. 

Vern mot risikoutsatte voksne. Høsten 2022 ble Horten kommune en godkjent TryggEst kommune. 
TryggEst er en modell som skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne 
mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Helse og velferd har satt sammen 
en tverrfaglig gruppe som er i gang med opplæring nå, og teamet vil bli operativt i 2023.  

Rekruttering av nøkkelpersonell 

Kommunalområdet gjør en betydelig innsats for å styrke rekrutteringsarbeidet. Det er særlig 
medarbeidere med 3-årig helse og sosialfaglig kompetanse som er krevende å rekruttere. Samarbeid 
med utdanningsinstitusjoner og interne tiltak skal både øke rekruttering og utnytte kapasiteten bedre. 
Hjemmetjenesten og Sykehjemmene har endret måten å organisere fagressurser og det vurderes tiltak i 
hele kommunalområdet. Legesituasjonen er svært krevende, og kommunen foreslår en rekke tiltak for å 
beholde og rekruttere fastleger. 

Sammendrag budsjett 

 
Helse og velferd utfordres (særlig) av to hovedårsaker. Andelen eldre øker og vi ser en utvikling av 
bistandsbehov for den yngre delen av befolkningen. Endringen i demografi med flere eldre og færre 
yngre er allerede merkbar. Teknisk beregningsutvalg slår fast at Horten har 6,4 % større behov for pleie 
og omsorgstjenester enn landsgjennomsnittet. Nivået på helsetjenester er noe mindre (3,2 % under 
landsgjennomsnittet). Kommunen prioriterer pleie- og omsorgstjenester lavere enn sammenlignbare 
kommuner. 

Kombinasjonen med stort behov for tjenester og lav prioritering internt, gjør at kommunalområdet må 
drifte mer effektivt enn de fleste andre kommuner og avvikle eller redusere noen tilbud til innbyggerne. 
Selv om det er kjent at forebyggende tiltak både kan utsette og redusere innbyggernes behov for 
helsetjenester, er det slike ikke lovpålagte oppgaver som må nedprioriteres med en begrenset 
økonomisk mulighet. 

Behovet for nye tjenester og økninger er vurdert til å være størst i legetjenester og særlig knyttet til 
rekruttering av fastleger. Hjemmebaserte tjenester øker ved at behovet for lovpålagte tjenester øker. 
Tjenestene til personer med nedsatt funksjonsevne har den største økningen, og derved den største 
økningen i kostnader. I 2023 foreslås det å redusere antallet institusjonsplasser og styrke 
hjemmebaserte tjenester. Dette er i tråd med den nasjonale utviklingen. 

Økningen i tjenestebehov, nedtrekk og omprioriteringer finansieres som nevnt, i stor grad ved 
effektivisering og endret tilbud til innbyggerne. Budsjettforslaget innebærer risiko for at tiltakene ikke 
lar seg gjennomføre med helårseffekt. Det er risiko for at inntektene på refusjoner og egenbetaling ikke 
lar seg realisere fullt ut. Reduksjon i tilbud gir risiko for at den totale kvaliteten på tjenestene blir 
redusert og prioritering av forebyggende tiltak reduseres. Der andre kommuner kan finne realistiske 
tiltak for å senke kostnadene, vil Horten være i en situasjon hvor det allerede er gjennomført tiltak over 
tid. KOSTRA og andre analyser (f.eks Kommunebarometeret) viser at tjenestene likevel betegnes som 
gode. Tjenestenivået skal fortsatt være lovlig og forsvarlig, selv om det gjennomføres endringer i 
kapasitet. 



Horten kommune Økonomi – og handlingsplan 2023-2026 
 

Side 103 av 151 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 493 993 493 993 493 993 493 993 

Sum Tekniske justeringer 18 080 18 080 18 080 18 080 
Sum Budsjettendringer inneværende år 18 032 18 032 18 032 18 032 
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte 
økonomiplan 

-408 -2 039 -3 266 -3 266 

Konsekvensjusteringer 35 704 34 073 32 846 32 846 

Konsekvensjustert ramme 529 697 528 066 526 839 526 839 

Nye tiltak     
Bakkeåsen bolig for unge med nedsatt 
funksjonsevne 

5 000 6 000 6 000 6 000 

Frivilligheten - leiekostnader til Frivillighetens 
hus til april 2023 

57 0 0 0 

Sum Nye tiltak 5 057 6 000 6 000 6 000 
Endringer i tjenesteproduksjonen     
Beholde og rekruttere fastleger 2023-26 2 000 2 000 2 000 2 000 
Estimerte utgifter til integrering av nye 
flyktninger 

600 0 0 0 

Krisesentertibudet flyttet fra Oppvekst til Helse 1 900 1 900 1 900 1 900 
Reversering tidligere års effektiviseringstiltak 4 000 4 000 4 000 4 000 
Styrking av hjemmebaserte tjenester 3 000 3 000 3 000 3 000 
Økning i BPA-vedtakstimer i Helse og velferd 4 300 4 300 4 300 4 300 
Sum Endringer i tjenesteproduksjonen 15 800 15 200 15 200 15 200 

Innsparinger grunnet endret 
tjenesteproduksjon 

    

Avvikle stilling som erfaringskonsulent -677 -677 -677 -677 
Endring i kapasitet i Miljøtjenesten  -652 -652 -652 -652 
Redusere med fire poster på Åsgårdstrand 
sykehjem 

-16 000 -16 000 -16 000 -16 000 

Voksenhabilitering - støttekontakt i gruppe der 
det er mulig 

-200 -200 -200 -200 

ØHD samlokalisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Sum Innsparinger grunnet endret 
tjenesteproduksjon 

-18 529 -18 529 -18 529 -18 529 

Statsbudsjettets økonomiske konsekvenser     
Ressurskrevende tjenester - økt innslagspunkt 2 968 2 968 2 968 2 968 
Sum Statsbudsjettets økonomiske 
konsekvenser 

2 968 2 968 2 968 2 968 

Endrede økonomiske forutsetninger     
Flere bor trygt hjemme lenger - styrke 
hjemmetjenesten 

3 000 6 000 9 000 12 000 

Nedleggelse av Åsgårdstrand sykehjem 0 0 -8 600 -17 200 
Reversere foreslåtte og tidligere tiltak for å 
rekruttere og beholde fastleger 

-800 -800 -800 -800 

Sum Endrede økonomiske forutsetninger 2 200 5 200 -400 -6 000 

Nye tiltak og realendringer 7 496 10 839 5 239 -361 

Ramme 2023-2026 537 193 538 905 532 078 526 478 
 

 

Nye tiltak 
 
Bakkeåsen bolig for unge med nedsatt funksjonsevne 
Bakkeåsen bofellesskap sto ferdig høsten 2021. Boligen har 8 boenheter. 
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I den forbindelse ble 3 tjenestemottakere og personell flyttet fra Myrløkken til Bakkeåsen. En 
tjenestemottaker ble boende igjen på Myrløkken. 

Konsekvens: 

• Avdelingen har økte lønns- og driftsutgifter grunnet flere tjenestemottakere 

• Gjenboer på Myrløkken gir merutgifter i form av egen nattevakt 

Merutgifter for drift av Bakkeåsen bofellesskap er estimert til 6 millioner, det settes av 5 millioner i 2023 
som forventes økt i økonomiplanperioden. 

Frivilligheten - leiekostnader til Frivillighetens hus til april 2023 
Frivillighetens hus ble etablert etter vedtak i Kommunestyret 18.12.2020 (KOM-004/21). Det ble vedtatt 
at leieutgifter til Frivillighetens hus skal være et spleiselag mellom Horten kommune og foreningene. 
Videre at garanti fra kommunen tidsavgrenses til to år, deretter må frivilligheten skaffe egenfinansiering 
av driften.  

  

Helse og velferd har inngått avtale om leie av Thuegata 2 Eiendom AS i 2 år, til og med 15.03.23. 
Frivillighetens hus, Frivilligsentralen og BUA benytter lokalene i dag. Delen som huser BUA finansieres av 
midler fra Program for folkehelsearbeid ut 2023. For Frivillighetens hus er det forsøkt ut en modell hvor 
foreningene betaler leieutgifter. I dag er det 7 foreninger som leier lokaler i Frivillighetens hus, og de 
betaler tilsammen kr. 4 100,- pr mnd. Helse og velferd betaler resten av leieutgiftene som ikke dekkes av 
foreninger. I 2022 er dette blitt betalt med ulike tilskuddsmidler. Helse og velferd har ikke avsatte 
økonomiske midler til leieutgifter til Frivillighuset ut leieperioden.  

Økonomi 01.03.23 - 15.03.23:   

Leieutgifter: 69 500,- 

Leieinntekter (basert på dagens inntekter fra 7 foreninger): 12 300,-  

Husleie som helse og velferd må betale, og mangler dekning for:  57 200,- 

  

Det vil komme en egen politisk sak i samme budsjettrunde som økonomi- og handlingsplan skal 
behandles knyttet til videre organisering av Frivillighetens hus. 

 

Endringer i tjenesteproduksjonen 
 
Beholde og rekruttere fastleger 2023-26 
Rekrutteringstiltak og Bruk av rekrutteringsbyrå (1.100'): Kommunen har bra betingelser for leger som 
liker faget og som bor eller ønsker å etablere seg i nærområdet. Utfordringen er å fange disse legenes 
oppmerksomhet i et kaotisk legemarked med stor grad av overbud. Vi ser at tradisjonell rekruttering via 
annonsering, noen gang støttet av “jungeltelegraf”, ikke rekrutterer nok leger. Ved å bruke 
rekrutteringstiltak og rekrutteringsbyrå kan vi finne passende kandidater og få vist mulighetene i Horten 
på en måte som gjør at velger Horten som arbeidssted. Erfaringene viser at leger som begynner i Horten 
i stor grad er fornøyde med kommunen. 
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Beordringspool på legevakt (900'): Deltagelse i legevakt er en plikt for fastlegene som i praksis kommer 
på toppen av fulle arbeidsdager. For flere av de vel etablerte fastlegene i kommunen oppleves 
legevaktsplikten så belastende at flere vurderer å slutte. Utfordringen har vært diskutert med 
kommunens fastleger, og økt behov for beordringer har vært den største utfordringen for legene. Det 
foreslås å opprette avtale med en gruppe med leger som forplikter seg til å stille på kort varsel ved 
udekte vakter, og dermed unngå stadige beordringer av de andre legene.     

Estimerte utgifter til integrering av nye flyktninger 
Flyktningesituasjonen som følge av krigen i Ukraina har medført et høyt bosettingstall for 2022. Det er 
høyst usikkert hvordan situasjonen i Ukraina vil påvirke flyktningestrømmen i 2023. I budsjettet er det 
derfor lagt til grunn den økonomiske effekten av bosettingen for 2022. Anmodning om bosetting for 
2023 forventes å bli behandlet av kommunestyret i desember 2022. Grunnet usikkerhet og høy risiko 
knyttet til både inntekter og utgifter til bosettingen i 2023, vil dette måtte følges nøye gjennom 
månedsrapporter og påfølgende nødvendige justeringer gjennom tertialrapporten etter hvert som vi 
hvordan flyktningesituasjonen vil utvikle seg i 2023. Kommunalområdet vil vurdere å styrke allerede 
etablerte tiltak, og ellers prioritere tiltak for barn og unge. 

Krisesentertibudet flyttet fra Oppvekst til Helse 
Ansvaret for krisesenteret er flyttet fra Oppvekst til Helse og velferd, budsjettmidlene overføres dit. 

Reversering tidligere års effektiviseringstiltak 
Kommunalområde helse og velferd har i tidligere økonomi- og handlingsplaner fått innsparingskrav i 
form av effektiviseringskrav, men har ikke lykkes å hente effektiviseringsgevinster i samsvar med 
kravene. Fire av de totalt 16 plassene som ligger i forslaget sees i sammenheng med manglende 
mulighet til effektivisering. Horten kommune driver allerede svært effektivt på pleie- og omsorgsfeltet 
sammenlignet med de fleste kommuner. Innsparinger skjer derved i form av endret kapasitet. 

Styrking av hjemmebaserte tjenester 
Overordnet strategi i Helse og velferd er at innbyggerne skal få lov til å bo lengst mulig hjemme. 
Sammenlignet med Sverige og Danmark har Norge dobbel så høy dekningsgrad på sykehjem og 
omsorgsboliger. 

Strategien er fortsatt å dreie den kommunale pleie- og omsorgstjenesten mot hjemmebaserte tjenester. 
Administrasjonen ser allerede en effekt av etablering av Braarudtoppen og Åsentunets 
omsorgsleiligheter.  

KOSTRA-tall viser at hjemmebaserte tjenester driftes mer effektivt enn sammenlignbare kommune i 
KOSTRA-gruppe 9. Til tross for dette viser driftsregnskap de siste årene at hjemmebaserte tjenester har 
et merforbruk på ca. 3 millioner kroner. Merforbruket skyldes nødvendig oppfølging av pasienter med 
vedtaksbaserte tjenester. 

Konsekvenser av manglende styrking av hjemmebaserte tjenester: 

• Merforbruk 

• Overliggerdøgn på sykehuset 

• Økt sykefravær grunnet økt arbeidsmengde 

• Manglende rekruttering 

• Omdømmetap 

Økning i BPA-vedtakstimer i Helse og velferd 
Økning i rettighetsfestet vedtakstimer på BPA-brukere.  
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Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon 
 
Avvikle stilling som erfaringskonsulent 
Tiltaket innebærer å avvikle stillingen erfaringskonsulent som er tilknyttet Enhet for rus og psykisk helse 
(EROPH). Stillingen ble opprettet i 2015 med tilskuddsmidler innenfor kommunalt rusarbeid, og har 
etterhvert blitt innarbeidet i drift med opptrappingsmidler. Formålet med stillingen er å styrke 
brukerperspektivet, brukermedvirkning og recovery-tenkningen i tjenestene til EROPH. Videre skal 
Erfaringskonsulenten være en link mellom brukerorganisasjoner, brukerutvalg, kompetansesentre og 
enheten. Kvalifikasjon for stillingen er blant annet å ha egenerfaring i være bruker innenfor rus - og/eller 
psykisk helsetjeneste. Denne egenerfaringen er sentral i å styrke brukermedvirkningen i drift og utvikling 
av tjenestene til EROPH. Erfaringskonsulenten bidrar også noe til drift og utvikling av Frivillighetens hus i 
Horten kommune i dag.  

Konsekvenser: 

Dersom stillingen avvikles, vil enheten (og kommunen) ikke ha en egen stilling for å styrke 
brukerperspektivet. Flere av oppgavene som erfaringskonsulenten har, som å være bindeledd og 
samarbeidspartner for brukerorganisasjoner, vil EROPH ha en redusert mulighet til å ivareta videre. 
Andre oppgaver, som for eksempel å gjennomføre brukerundersøkelser og pårørendetreff, må EROPH 
sikre ved at andre i enheten overtar disse oppgavene.  

 Endring i kapasitet i Miljøtjenesten  

Administrasjonen vurderer at det er mulig å redusere antall årsverk ved Miljøtjenesten uten at det går 
særlig utover vedtaksbaserte tjenester, men det får konsekvenser for øvrig aktivitet. 

Konsekvenser av tiltaket: 

• Lavterskel tilbud som aktiviteter, sosialisering og støttesamtaler vil ikke bli utført 

• Personalet har ikke lengre anledning til å bistå ellers i enheten ved sykefravær og i andre 
situasjoner det er behov for styrking av personal-tetthet 

• Enheten mister viktig kompetanse 

Redusere med fire poster på Åsgårdstrand sykehjem 
Overordnet strategi i Helse og velferd er at innbyggerne skal få lov til å bo lengst mulig hjemme. 
Sammenlignet med Sverige og Danmark har Norge dobbel så høy dekningsgrad på sykehjem og 
omsorgsboliger. 

Strategien er fortsatt å dreie den kommunale pleie- og omsorgstjenesten mot hjemmebaserte tjenester. 
Administrasjonen ser allerede en effekt av etablering av Braarudtoppen og Åsentunets 
omsorgsleiligheter. I tråd med dette foreslås det å legge ned 4 poster på Åsgårdstrand sykehjem. 

Forslaget fordrer at: 

• Hjemmebaserte tjenester styrkes 

• Allerede vedtatt investeringsbudsjett om å bygge 32+32 omsorgsboliger iverksettes 

Tiltak for forsvarlig gjennomføring: 

• Ledig kapasitet på Indre havn benyttes (8 plasser) 
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• Ledig kapasitet på gamle Horten sykehus benyttes 

• Korttidskapasitet benyttes midlertidig  

Mulige konsekvenser av tiltaket: 

• Ventetid på langtidsplass i institusjon 

• Overliggerdøgn på sykehuset  

• Hjemmetjenesten får økt oppdragsmengde  

• Pasienten får bo lenger hjemme  

• Majoriteten av helsetjenestene driftes på laveste effektive nivå 

• Kommunen står bedre rustet til å ivareta den aldrende befolkningen 

Kommunalområde helse og velferd har i tidligere økonomi- og handlingsplaner fått innsparingskrav i 
form av effektiviseringskrav, men har ikke lykkes å hente effektiviseringsgevinster i samsvar med 
kravene. Fire av de totalt 34 plassene som ligger i forslaget sees i sammenheng med manglende 
mulighet til effektivisering. Horten kommune driver allerede svært effektivt på pleie- og omsorgsfeltet 
sammenlignet med de fleste kommuner. Innsparinger skjer derved i form av endret kapasitet. 

Voksenhabilitering - støttekontakt i gruppe der det er mulig 
Overordnet strategi i tjenester til funksjonshemmede, er at tjenestemottakerne skal leve livet på samme 
måte som alle innbyggere. Dette innebærer blant annet et aktivt og sosialt liv. 

I Voksenhabilitering legges det til rette for at støttekontakttjenester kan foregå i gruppebasert tilbud. 
Dette bygger opp under sosialisering og samler de som har felles interesser/hobbyer. Målet på sikt, er at 
tjenestemottakerne uavhengig av kommunale tjenester vil tilhøre et sosialt fellesskap. En viktig 
forutsetning er at lovkravet om individuell tjenesteyting opprettholdes. 

Effekten av en dreining mot en mer gruppebasert støttekontaktvirksomhet vurderes til kr. 200 000,-. 

ØHD samlokalisering 
Øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) er en kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Hensikten med 
døgntilbudet er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er ønskelig eller nødvendig 
ut fra et helhetlig medisinsk og psykososial vurdering. 

ØHD har hatt egne lokaler på gamle Horten sykehus, men vært samlokalisert med de andre 
korttidsplassene på Braarudåsen senter ved ferieavvikling.  Administrasjonen gjennomfører permanent 
samlokalisering av ØHD på Braarudåsen senter og lokalene må brukes til å etablere kommunalt 
legekontor.  

 Mulige konsekvenser av tiltaket: 

• Større lokaler som er bedre tilrettelagt for rehabilitering og aktivisering 

• Større lokaler og flere pasienter som kan medføre økt uro  

• Økt fleksibilitet i bemanning pga større ansattgruppe  

• Økt rekruttering pga større fagmiljø 

 

Statsbudsjettets økonomiske konsekvenser 
 
Ressurskrevende tjenester - økt innslagspunkt 
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Innslagspunktet for tilskudd for ressurskrevende tjenester ble i forbindelse med forslag til statsbudsjett 
for 2023 økt fra 1,47 mill. kroner til 1,53 mill. kroner. Økningen utgjør 56.000 kroner per bruker innenfor 
ordningen, og utgjør totalt nær 3,7 mill. kroner for Horten kommune, fordelt på kommunalområdene 
helse og velferd og oppvekst. 

 

Endrede økonomiske forutsetninger 
 
Flere bor trygt hjemme lenger - styrke hjemmetjenesten 
I denne perioden foreslår administrasjonen å redusere antall institusjonsplasser og samtidig styrke 
hjemmebaserte tjenester og planlegge for bedre tilrettelegging av boliger.  Vurderingen er gjort ut fra 
hva som er behovet i befolkning og ut fra en tydelig prioritering av ressursbruk innen pleie- og omsorg. I 
Horten har man over tid prioritert pleie- og omsorg lavere enn de fleste andre kommuner. Samtidig har 
tjenestene blitt utviklet slik at de er både gode og effektive. For å gi gode tjenester innenfor de 
rammene kommunen har, er det helt nødvendig med en tydelig dreining av ressursbruken. 

En sentral forutsetning for å lykkes med å dreie mot hjemmebaserte tjenester er planlegging av boliger 
som er tilrettelagt for eldre for at det skal kunnes ytes tjenester. Det er en tendens nasjonalt, og i 
Horten, at eldre flytter fra eneboliger til leiligheter. Administrasjonen planlegger å legge til rette for flere 
boliger etter modell fra Braarudtoppen og Åsentunet hvor det er fellesarealer og lokaler for bemanning. 
Dette innarbeides i infrastrukturplanen og temaplan for boligsosialt arbeid. 

Nedleggelse av Åsgårdstrand sykehjem 
Overordnet strategi i Helse og velferd er at innbyggerne skal få lov til å bo lengst mulig hjemme. 
Sammenlignet med Sverige og Danmark har Norge dobbel så høy dekningsgrad på sykehjem og 
omsorgsboliger. 

Strategien er fortsatt å dreie den kommunale pleie- og omsorgstjenesten mot hjemmebaserte tjenester. 
Administrasjonen ser allerede en effekt av etablering av Braarudtoppen og Åsentunets 
omsorgsleiligheter. I tråd med dette foreslås det å legge ned Åsgårdstrand sykehjem. 

Forslaget fordrer at: 

• Hjemmebaserte tjenester styrkes 

• Allerede vedtatt investeringsbudsjett om å bygge 32+32 omsorgsboliger iverksettes 

Tiltak for forsvarlig gjennomføring: 

• Ledig kapasitet på Indre havn benyttes (8 plasser) 

• Ledig kapasitet på gamle Horten sykehus benyttes 

• Korttidskapasitet benyttes midlertidig  

• Dobbeltrom benyttes eventuelt midlertidig 

Nedleggelse av 52 plasser kan gi en ytterligere økonomisk innsparing på Kostra funksjon 261 
(institusjonslokaler)  

Mulige konsekvenser av tiltaket: 

• Ventetid på langtidsplass i institusjon 

• Overliggerdøgn på sykehuset  

• Hjemmetjenesten får økt oppdragsmengde  
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• Pasienten får bo lenger hjemme  

• Majoriteten av helsetjenestene driftes på laveste effektive nivå 

• Kommunen står bedre rustet til å ivareta den aldrende befolkningen 

 Det forventes ikke helårseffekt av tiltaket i 2023. 

Reversere foreslåtte og tidligere tiltak for å rekruttere og beholde fastleger 
Tidligere og nye tiltak for å rekruttere og beholde fastleger kan reverseres, helt eller delvis. Kommunen 
vil kunne begrense seg til basisfinansieringen i henhold til ASA 4301 (Statsavtalen), slik kommunen 
praktiserte frem til 2020. I dagens fastlegesituasjon ansees risikoen som svært høy for at kommunen vil 
miste fastleger raskere og oftere enn kommunen klarer å rekruttere nye. Skjer dette vil kommunen 
oppleve mangel på fastleger, og pasientene at pasient-fastlege-relasjonen vil bli kortere og dårligere. 
Kommunen blir sannsynligvis raskt nødt til å dekke det lovpålagte fastlegetilbudet via dyre og kortvarige 
vikarløsninger.  

Netto driftsrammer 

 
 

Beløp i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 

Sum driftsutgifter 670 885 672 597 655 270 649 670 

Sum driftsinntekter -133 692 -133 692 -123 192 -123 192 

Netto driftsramme 537 193 538 905 532 078 526 478 
 

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 
Helse og velferd      
Bekkegata 2- forprosjekt omsorgsboliger 4 000 5 000 0 0 9 000 
Biler-2 sykehjem og 1 voksenhabilitering 750 0 0 0 750 
Braarudtoppen- ombygging til legekontor 1 500 0 0 0 1 500 
Gannestad- ombygging omsorgsboliger 4 800 0 0 0 4 800 
Gannestad- oppgradering av hjemmetjenestens lokaler 200 0 0 0 200 
Helse og Velferd innovasjon 500 500 500 500 2 000 
Helse og Velferd IT investeringer 3 000 1 000 1 000 1 000 6 000 
Kommunale boliger 15 000 15 000 15 000 0 45 000 
Ludvig Løvås/ Kongeveien dagaktivitetssenter 0 0 0 32 000 32 000 
Oppgradering toaletter/vaskerom Braarudgården 
(Losen/EROPH) 

0 500 0 0 500 

Sum Helse og velferd 29 750 22 000 16 500 33 500 101 750 
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Oppvekst 
 

Status 
 
Kommunalområdet oppvekst har som hovedoppgave å gi barn og unge gode oppvekstvilkår i nær 
forståelse med foresatte, gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer, ”God oppvekst for 
alle i Horten”. 

 

Kommunalområde Oppvekst omfatter 3 tjenesteområder: 

Barnehage 

• Eier av kommunale barnehager 

• Samhandling med private barnehager 

• Barnehagemyndigheten veileder og fører tilsyn med alle barnehagene. Den er organisert adskilt 
fra tjenesteområdet, og rapporterer direkte til kommunalsjef 

Skole 

• Grunnskole  

• Voksenopplæringen  

• PPT  

Barn og familie 

• Barneverntjenesten 

• Helsetjenesten for barn og unge inkl. helsestasjon og skolehelsetjeneste  

• Enslige mindreårige flyktninger  

• Barnehabilitering 

• Forebyggende enhet 
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Kommunalområdet har som hovedoppgave å gi barn og unge gode oppvekstvilkår i nær forståelse med 
foresatte, gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer, ”God oppvekst for alle i Horten”. 

Dette gjennomføres ved: 

• Tverrfaglig forebyggende arbeid 

• Gode samarbeids- og samordningsrutiner mellom tjenesteområdene, og med eksterne 
samarbeidsaktører 

• Folkehelsearbeid, inklusiv kosthold og fysisk fostring/aktivitet 

• Gode dannings-, lek- og læringsmiljøer 

• Tidlig identifikasjon og tidlig innsats for å hjelpe sårbare barn og deres familier 

• Lærende organisasjoner som videreutvikler de ansattes kompetanse 

• God kvalitet på tjenestene  

• Alle overganger i barn og unges liv sikres med oppfølging av gode rutiner 

• Profesjoner fra Barn- og familietjenesten og PPT er tilstede i barnehager og skoler  

• Barn, unge og deres familier mottar kunnskapsbaserte tjenester som bidrar til å mestre eget liv 

• Barnehage og skole er gode møteplasser for å skape fellesskap og inkludering i nærmiljøet 

Enhetene i Oppvekst har kompetente medarbeidere og ledere, og leverer tjenester av høy kvalitet. Det 
samarbeides med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og andre faginstanser på høyere nivå. Nyere 
forskning søkes og implementeres i fagmiljøene. 

Den nasjonale pedagognormen og bemanningsnormen ivaretas i barnehager og skoler. 

Trygt og godt barnehage- og skolemiljø, som fremmer inkluderende lek- og læringsmiljøer vektlegges.  

Hortensbarnehagen gir et kvalitetsmessig godt pedagogisk tilbud som dekker barns og foresattes behov. 
Barnehagenes felles visjon er “Sammen for en bærekraftig oppvekst”. Fokusområder i 
handlingsplanperioden er barnehagenes psykososiale miljø og lek- og læringsmiljø. Det vektlegges 
trygghet, inkludering, relasjonsarbeid, språk, lek og barnehagens digitale praksis.  

Foreldreundersøkelsen i barnehagene 2021 viser at foresatte er meget fornøyde og scorer 4,5 poeng av 
5 mulige. (Årlig nasjonal undersøkelse gjennomføres i alle barnehagene i november) 

Det er en betydelig økning av antall barn med store sammensatte vansker, som har behov for 
spesialpedagogisk hjelp. 

Flere minoritetsspråklige barn med barnehageplass nå enn tidligere. 

Barnehagene implementerer tverrfaglig team, som skal jobbe forebyggende og gi sårbare barn og deres 
familier helhetlig og koordinert hjelp.  

PP-tjenesten, barnehagene og skolene deltar i nasjonalt prosjekt kalt “Kompetanseløftet”, som skal 
bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene for å kunne forebygge utenforskap, 
fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og 
elever med behov for særskilt tilrettelegging.  

Alle enheter i Oppvekst arbeider for sosial utjevning. 
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Implementeringen av Læreplanen Kunnskapsløftet-20 (LK20) er et viktig arbeid for skolene de 
kommende årene. Med LK20 innføres krav til så vel nytt innhold, som nye arbeidsformer.  Hortenskolen 
lager ny handlingsplan i tråd med LK20 og som skal være et levende dokument som skolene styrer det 
pedagogiske arbeidet etter. Gjennom året 2022 har det vært og er mye kompetanseheving knyttet til 
nytt planverk, som vil fortsette i 2023.  Alle elever i Hortenskolen har egen Ipad eller PC. Bruk av digitale 
verktøy og læremidler i skolen, vil øke elevenes digitale ferdigheter og sikre at elevene har tilgang til 
oppdaterte læremidler og ny kunnskap.  

Skolebidragsindikatoren viser at Hortenskolen leverer resultat som er høyere enn forventet basert på 
demografi på ungdomstrinnet. Nasjonale prøver på 5.trinn viser at vi fortsatt må intensivere skolenes 
arbeid med tidlig innsats. Imidlertid viser Skolebidragsindikatoren at vi har en positiv utvikling på 1.-4. 
trinn 

Demografien i Horten viser en klar polarisering som utvikler seg. Et resultat av dette er at vi har mange 
sårbare barn og familier hvor det er viktig med tidlig innsats, identifikasjon, samordnede tjenester/tiltak 
og riktige tjenester til rett tid. Dette forsterker også behovet for samhandling med NAV og andre 
voksentjenester.   

I budsjettet er det prioritert tiltak for økt tilstedeværelse av andre profesjoner i barnehagene og 
skolene. Forebyggende enhet er etablert og videreutvikles, i tett samarbeid med barnehager, skoler og 
enhetene i Barn og familietjenesten. 

Forebyggende enhet skal både jobbe med individ - og systemsaker, på alle arenaer der barn og unge 
oppholder seg. 

Det er et økende antall barn som søker om omfattende avlastningstiltak i barnehabilitering. Enheten er 
under utvikling og er for tiden i gang med å se på ulike måter å organisere avlastningen på. For eksempel 
er time- og gruppeavlastning noe det jobbes mer med for å få til som en del av avlastningstilbudet. Det 
vil gi et mer fleksibelt avlastningstilbud til familier som er i behov av dette.  

Barn som er under omsorg i barneverntjenesten er stabilt høyt, sammenliknet med landet forøvrig. 
Helsetjenesten for barn og unge, Forebyggende enhet og etablering av MST Can i 2023 forventes å bidra 
til å snu dette. MST Can skal jobbe med de mest alvorlige barnevernsakene, hvor det vurderes at det er 
mulig å hjelpe foreldrene til å fungere bedre og gi barna god omsorg. 

Helsetjenesten, PP-tjenesten og Forebyggende enhet er tilstede i barnehager og på skole. Dette vil 
styrke arbeidet med tidlig identifikasjon og tidlig innsats og fremme det tverrfaglige samarbeidet 
ytterligere.  

Bosetting av antall enslige mindreårige flyktninger fortsetter i henhold til bosettingsvedtak. Det vil 
bosettes både i boliger og i fosterhjem. 

Horten kommune har utarbeidet en temaplan for aldersgruppen 0-24 år. Planen har som mål å redusere 
utenforskap gjennom å utvikle tiltak og samhandling på tverrfaglige arenaer innenfor enhetene i 
oppvekst og mellom kommunalområder. Målsettinger i planen er implementert i Økonomi og 
handlingsplanen. 

Tjenestene samhandler både på tvers og med familiene for å nå målet om gode oppvekstsvilkår. Barn og 
unge skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som grunnlag for livsmestring og for å kunne delta 
i videre utdanning, arbeid og fellesskap. Alle barn og unge har rett til omsorg, utvikling, læring, 
inkludering og deltagelse i samfunnet, uavhengig av forutsetninger. 
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Budsjettpremisser og satsingsområder 

Budsjettpremisser 

Premissene for budsjettet er lovlig og forsvarlig basert på lovverk, forskrift og retningslinjer.  

Innenfor skole og barnehage har vi spesielle bemannings- og pedagognormer.  

Tidlig innsats, forebygging, tverrfaglig samhandling og fokus på sårbare barn og unge er sentrale føringer 
i barneverns-/oppvekstreformen og forslag til statsbudsjettet.  

Lokale vedtak og økonomiplan vedtatt i fjor med effektiviseringskrav i økonomiplanperioden. 

Målarbeidet og lokalt vedtatte planer er også retningsgivende for våre tjenester 

Satsingsområder i handlingsplanperioden 

Innovasjon 

Framtiden byr på mange og raske endringer i samfunnet. Det utfordrer kompetanseheving, ledelse og 
arbeidsmåter i organisasjonen. 

For å levere gode helhetlige og koordinerte tjenester for barn, unge og deres familier, må vi hele tiden 
utvikle oss og gjennomføre nye innovative løsninger som er i tråd med innbyggernes behov og nasjonale 
føringer Samhandling mellom tjenesteområder er viktig for å kunne gi rett hjelp til rett tid. Felles 
strukturer og kollektiv læring i Oppvekst, gir oss mer rom for tverrfaglig samhandling og bedre tjenester. 
Vi evaluerer det arbeidet vi gjør i dag, for å identifisere endringsbehovet.  

Skoler og barnehager tar i større grad i bruk digitale løsninger. Velfungerende digitale 
kommunikasjonsløsninger i skole og barnehage er vesentlig for barnehage-/skole-/hjem samarbeidet.  

Alle elever har sin egen digitale enhet på skolen, enten Ipad eller PC. Digitale læremidler vil utgjøre en 
større del av opplæringen enn tidligere. Imidlertid er det også viktig å understøtte dette med analoge 
læremidler. Denne posten er derfor styrket i budsjettet.  

Helsetjenesten for barn og unge og barneverntjenesten skal øke den digitale innbyggerdialogen og bidra 
med dette til høyere grad av brukermedvirkning. 

Trygg og inkluderende oppvekst (0-24) – En god framtid, utdanning og arbeid 

Målsettinger og strategier fra denne temaplanen er ivaretatt og tiltak som fokus på skolenærvær, 
yrkesvalg og samhandling mellom profesjoner videreføres i drift etter prosjektperioden som avsluttes 
1.halvår. 

Folkehelse 

Alle barn og unge skal ha like muligheter i Horten kommune. Barn og unge skal oppleve mestring, 
anerkjennelse, sosial støtte, tilhørighet og inkludering i barnehagen, skolen og på fritiden. Alle 
kommunalområder vil gjennom «Program for folkehelse» bidra til at alle barn og unge i Horten 
kommune skal ha mulighet til å delta på en relevant og meningsfylt fritidsaktivitet sammen med andre. I 
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Horten medvirker barn og unge i beslutninger som gjelder egen hverdag og eget liv. Vi har fokus på 
helsefremmende oppvekstvilkår for barn og unge i vår kommune.  

Vi jobber etter prinsippene innenfor HOPP når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold i 
kommunalområdet. 

Psykisk helse er et viktig tema i arbeidet med barn og unge. Det jobbes tverrfaglig med dette i hele 
oppvekst.  

Hortenskolen og Hortensbarnehagen har etablert tverrfaglig team med komplementære profesjoner 
som jobber sammen om tiltak for barn, elever, grupper, familier som har sammensatte utfordringer. De 
arbeider også på systemnivå.   

Alle skoler og barnehager jobber aktivt med et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer 
livsmestring og helse 

Barnevernreformen/Oppvekstreform 

Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i reformen nås gjennom endringer i hele 
oppvekstsektoren i kommunene. Samlet sett er barnevernreformen i realiteten en oppvekstreform, hvor 
kommunene tilrettelegger for forebygging, tidlig innsats og tverrfaglig samhandling mellom ulike 
kommunale tjenester og nivåer.  

Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. 

• Kommunene har styrket arbeidet med tidlig innsats og forebygging 

• Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov 

• Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt 

• Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv 

Skal vi lykkes med oppvekstreformen er vi avhengig av å lykkes med tre viktige suksessfaktorer:  

• Tidlig innsats 

• Forebygging 

• Samhandling med profesjoner, foresatte og barnet. 

Tverrfaglig team 

Samhandling i oppvekst skal sikre tidlig innsats for sårbare barn og unge samt deres familier. Det 
tverrfaglige teamet skal jobbe operativt med tiltak ut mot enkeltbarn/ungdom, grupper og familier der 
det avdekkes begynnende psykososiale utfordringer. Barn, unge og deres familier skal motta 
kunnskapsbaserte tjenester som bidrar til å mestre eget liv. Teamet skal også jobbe tverrfaglig med 
forebygging i hver enkelt barnehage og skole. 

Tverrfaglig forståelse av barn og unge gir et bredere bilde av utfordringene og bakenforliggende 
“rotårsaker” og bedre kvalitet på tjenestene vi leverer i samarbeid barn og unge og deres familier. Vi 
skal utvikle tverrfaglige tiltak som gir kompetanseheving og tjenesteutvikling.  
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Sammendrag budsjett 

 
Budsjettet prioriterer tidlig innsats, forebyggende arbeid og tverrfaglig samhandling. Dette vises spesielt 
gjennom satsingen på tverrfaglige team i barnehage og skole som skal sikre tidlig innsats for sårbare 
barn og unge. 

Budsjettet baserer seg på nødvendig tiltak, bemanning og kompetanse for å levere riktige og lovpålagte 
tjenester innenfor kommunalområdet. Herunder bemanningsnormer og pedagognormer.  

Imidlertid er resultatet av strammere rammer en reduksjon av bemanningstetthet i skole, barnehage og 
barn- og familietjenesten.  Totalt vil dette utgjøre en netto reduksjon på ca 20 årsverk. I tillegg har vi 
redusert handlingsrommet for bruk av vikar i skole og barnehage med kr 3 mill.  

Større andel barn og unge har behov for støtte og tilrettelegging. Vi har derfor styrket budsjettet med 
fokus på gruppen i skole og barnehage.  

Barn- og elevtallsutvikling er ivaretatt. 

Konsekvensen av færre barn i barnehage er reduksjon av plasser i kommunale barnehager. 

De private barnehagene har rett på kommunalt tilskudd til antall barn de er godkjent for. Private 
barnehager godkjennes etter barnehageloven og får her oppgitt maksimalt antall barn de kan gi tilbud 
om plass. Kommunen har rett til å sette vilkår for driften med hensyn til antall barn og har benyttet seg 
av det i de to siste etablerte barnehagene, hvor det er inngått en finansieringsavtale. Øvrige barnehager 
får kommunalt tilskudd for antall barn de rapporterer ved årsmelding eller maksimalt inntil antallet i 
godkjenningen.  

I tillegg til høy deflator i beregningsmodell og høyere kapitaltilskudd til de private barnehagene ligger 
det en betydelig økning i kommunalt tilskudd fra 2022 til 2023 - ca 10mnok 

Som en konsekvens av færre barn i kommunale barnehager er det valgt å foreslå nedleggelse av KJV 
barnehage fra høsten 2023 og fortette de øvrige barnehagene. Dette betyr også færre ansatte i de 
kommunale barnehagene. 

Moderasjonsordning og gratis kjernetid for 1.klasse i SFO er innarbeidet i henhold til Statsbudsjettet. 
Siden dette er en utvidet ordning fra 2022 har administrasjonen lagt til grunn avvikling av den lokalt 
vedtatte friplassordningen (KOM-124/19) 

Moderasjonsordning og foreldrebetaling i barnehage i henhold til Statsbudsjettet er innarbeidet.  

Forslag til statsbudsjett har ytterligere styrket arbeidet med barnevernsreformen, dette er innarbeidet i 
vårt forslag til budsjett 

Iverksettelse av barnebolig er forskjøvet til 2024. Barn med behov for barnebolig pr i dag er ivaretatt på 
Tua og Freia. 

Innsparingstiltak har hovedfokus på ikke lovpålagte tiltak/tjenester samt grundig vurdering før det 
tilsettes i vakanser. I dette inngår å reversere tidligere vedtak om utvidet skoledag med 15 min pr. dag 
pr. klasse på barnetrinnet i forbindelse med leksefri skole. Skolene har benyttet endel av sin 
pedagogkapasitet til dette og utgjør ca 6 årsverk.  
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Budsjettet foreslår også å ikke bemanne skolehagen på Granly med fast 60% pedagog. Annen 
driftskostnad er ivaretatt. 

For å levere gode helhetlige og koordinerte tjenester for barn, unge og deres familier, må vi hele tiden 
utvikle oss og gjennomføre nye innovative løsninger som er i tråd med innbyggernes behov. Det tas i 
stadig større grad i bruk digitale løsninger. 

Det er nødvendig å gjøre investering i kapasitet og kompetanse for å sikre barn og unge riktige og 
nødvendige tjenester på et tidlig tidspunkt. Dette er viktig både av hensyn til det enkelte mennesket, og 
for samfunnet forøvrig. 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 635 178 635 178 635 178 635 178 

Sum Tekniske justeringer 13 658 13 658 13 658 13 658 
Sum Budsjettendringer inneværende år 24 953 24 953 24 953 24 953 
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan -5 372 -10 165 -13 252 -13 252 

Konsekvensjusteringer 33 239 28 446 25 359 25 359 

Konsekvensjustert ramme 668 417 663 624 660 537 660 537 

Nye tiltak     
Flere barn med BPA 1 500 1 500 1 500 1 500 
Nye lærer PC'er (tiltak flyttet fra administrasjon) 500 800 800 800 
Økt bosetting enslige mindreårige flyktinger -2 700 -2 700 -2 700 -2 700 
Økt inntekt SRB -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Sum Nye tiltak -1 700 -1 400 -1 400 -1 400 

Endringer i tjenesteproduksjonen     
Estimerte utgifter til integrering av nye flyktninger 4 500 0 0 0 
Flere elever med spesielle behov og helhetlig tilrettelegging - skole 1 000 1 000 1 000 1 000 
Krisesentertibudet flyttet fra Oppvekst til Helse -1 900 -1 900 -1 900 -1 900 
Læremidler LK20 både analoge og digitale 2 000 2 000 2 000 2 000 
Redusert tilskudd 2 IMDI 2 700 2 700 2 700 2 700 
Reversering tidligere års effektiviseringskrav 0 1 643 3 230 4 730 
Økt behov for tilrettelegging og spesialpedagogikk i barnehage 4 000 4 000 4 000 4 000 
Økt kommunalt tilskudd private barnehager- Basert på lovverk for 
utregning og flere  barn i private barnehager  

6 000 6 000 6 000 6 000 

Økt kostnad leasingavtale for PC/iPad til elever 1 000 2 000 3 000 3 000 
Sum Endringer i tjenesteproduksjonen 19 300 17 443 20 030 21 530 

Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon     
Diverse effektivsering, innarbeidet i budsjettet for 2023 -750 -750 -750 -750 
Reduksjon bemanning  Barn og familie (inkluderer ikke 
forebyggende enhet og skolehelsetjeneste) 

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Reduksjon lærestillinger fra høsten 2023 pga færre klasser -2 300 -3 800 -5 300 -6 800 
Redusert bemanning barnehage pga færre barn i kommunale 
barnehager 

-6 350 -9 850 -9 850 -9 850 

Redusert bemanning tjenesteområde skole 0 -243 -3 330 -3 330 
Sum Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon -10 900 -16 143 -20 730 -22 230 

Statsbudsjettets økonomiske konsekvenser     
Barnevernreform 4 000 4 000 4 000 4 000 
Gratis deltid SFO 1. trinn fra høsten 2022 2 308 2 308 2 308 2 308 
Gratis kjernetid SFO  1 500 1 500 1 500 1 500 
Redusert makspris barnehage og gratis barnehage 3. barn 3 255 3 255 3 255 3 255 
Ressurskrevende tjenester - økt innslagspunkt 728 728 728 728 
Økt tilskudd private barnehager grunnet økt deflator 4 441 4 441 4 441 4 441 
Sum Statsbudsjettets økonomiske konsekvenser 16 232 16 232 16 232 16 232 

Politiske vedtak     
Etablering av MST Can 1 500 2 100 2 100 2 100 
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 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Leksefri barneskole - helårseffekt 400 400 400 400 
Økt kostnad moderasjonsordning Barnehage - Kommunal og privat 1 000 1 000 1 000 1 000 
Sum Politiske vedtak 2 900 3 500 3 500 3 500 

Endrede økonomiske forutsetninger     
2 årsverk reduksjon i lederressurs - barnehage -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 
Avvikle lokalt vedtatt ordning om friplasser SFO -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Avvikle skolehagen 60% pedagog -400 -400 -400 -400 
Driftsmidler reduseres fra kr. 2 000 til kr. 1 500 pr. barn i barnehage -300 -300 -300 -300 
Ikke benytte DuVerden som undervisningstilbud -300 -300 -300 -300 
Ikke benytte Visma veileder i barneverntjenesten -250 -250 -250 -250 
Leksefri barneskole - avvikle utvidet skoledag ca 6 pedagogårsverk -4 600 -4 600 -4 600 -4 600 
Redusere 0,8 årsverk i administrasjon barnverntjenesten -700 -700 -700 -700 
Redusere bruk av vikar i skole -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Redusere ca 2 årsverk assisten/fagarbeider i skole -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Redusere helsesykepleier på helsestasjonen med 0,6 årsverk -450 -450 -450 -450 
Redusere kompetansetiltak i barnehage -200 -200 -200 -200 
Redusert bruk av vikar i barnehage -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Søke ekstra øremerkede tilskudd i helsetjenesten for barn og unge -700 -700 -700 -700 
Utsette etablering barnebolig -1 400 0 0 0 
Sum Endrede økonomiske forutsetninger -16 100 -14 700 -14 700 -14 700 

Nye tiltak og realendringer 9 732 4 932 2 932 2 932 

Ramme 2023-2026 678 149 668 556 663 469 663 469 
 

Nye tiltak 
 
Flere barn med BPA 
Flere barn har fått innvilget BPA (brukerstyrt personlig assistent). Tiltaket er kostbart, men erstatter 
andre avlastningstjenester. 

Nye lærer PC'er (tiltak flyttet fra administrasjon) 
Utskifting av ca 500 PC'er til lærere. Anskaffet 2018, blir 5 år i 2023. 

Nye maskiner kjøpes ikke, men leases på 5 års avtale. 

Økt bosetting enslige mindreårige flyktninger 
Avhengig av politisk vedtak om bosetting og anmodning. Ingen negative konsekvenser.  

Økt inntekt SRB 
Refusjon for utgifter til særlig ressurskrevende brukere forventes å øke med 1MNOK i 2023. 

 

Endringer i tjenesteproduksjonen 
 
Estimerte utgifter til integrering av nye flyktninger 
Flyktningesituasjonen som følge av krigen i Ukraina har medført et høyt bosettingstall for 2022. Det er 
høyst usikkert hvordan situasjonen i Ukraina vil påvirke flyktningestrømmen i 2023. I budsjettet er det 
derfor lagt til grunn den økonomiske effekten av bosettingen for 2022. Anmodning om bosetting for 
2023 forventes å bli behandlet av kommunestyret i desember 2022. Grunnet usikkerhet og høy risiko 
knyttet til både inntekter og utgifter til bosettingen i 2023, vil dette måtte følges nøye gjennom 
månedsrapporter og påfølgende nødvendige justeringer gjennom tertialrapporten etter hvert som vi 
hvordan flyktningesituasjonen vil utvikle seg i 2023. Kommunalområdet vil vurdere å styrke allerede 
etablerte tiltak, og ellers prioritere tiltak for barn og unge. 
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Flere elever med spesielle behov og helhetlig tilrettelegging - skole 
Antall elever med store hjelpebehov øker og i den forbindelse legger vi inn midler til å dekke tilbudet til 
elever med spesielle behov.  

Konsekvens av å ikke øke ressursene kan være er å omfordele midler fra det ordinære til å dekke 
spesialundervisning og støtte til elever med store hjelpebehov. 

Krisesentertibudet flyttet fra Oppvekst til Helse 
Ansvaret for krisesenteret er flyttet fra Oppvekst til Helse og velferd, budsjettmidlene overføres dit. 

Læremidler LK20 både analoge og digitale 
Innføring av LK 20 utfordrer skolenes behov for innkjøp av nye læremidler analogt og digitalt. Vi har et 
stort etterslep på innkjøp av læremidler som er med på å gjøre opplæringen lettere og mer tilpasset for 
elevene. Lærerne får også gode verktøy og ta i bruk i sitt planleggingsarbeid. 

Konsekvens av å ikke legge inn midler til dette formålet er at elevene blir uten oppdaterte lærebøker og 
må benytte digitale læremidler eller andre hjelpemidler. 

Redusert tilskudd 2 IMDI 
Færre flyktninger som kvalifiserer for tilskudd 2. Strengere tildelingskrav fra IMDI 

Reversering tidligere års effektiviseringskrav 
To foregående økonomiplaner la opp til 2 effektiviseringstiltak. Vi har erstattet disse med faktiske 
reduksjoner. 

Økt behov for tilrettelegging og spesialpedagogikk i barnehage 
Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging har økt betraktelig de siste årene. Dette er 
de svakeste barna, som trenger mye ressurser i form av økt pedagogisk bemanning og tilrettelegging, for 
å kunne motta et likeverdig barnehagetilbud med andre barn. 

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne er hjemlet i 
barnehageloven. 

 Økt kommunalt tilskudd private barnehager- Basert på lovverk for utregning og flere barn i private 
barnehager  

Reduksjon i barnetall rammer ikke de private barnehagene. De siste årene har barnetallet økt i 
aldersgruppene 1 og 2 år. 

Bemanningen er dobbelt så mange i aldersgruppene 1 -3 år som i aldersgruppene fra 3 til 5 år og dette 
gir en merkostnad. 

Økt kostnad leasingavtale for PC/iPad til elever 
Alle elever i Hortenskolen har hver sin digitale enhet (iPad eller pc). Kostnaden for leasing av disse 
enheten har vi ikke fullt ut dekning for i budsjettet. Vi har behov for å få økt ramme til dekning av 
kostnaden. 

Kosekvensen hvis vi ikke øker summen til leasingavtalen er at vi må dekke det innenfor skolens 
driftsbudsjett som allerede er marginalt i forhold til innkjøp av læremidler, skyss oa.  
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Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon 
 
Diverse effektivisering, innarbeidet i budsjettet for 2023 
Effektivisering innarbeidet i forbindelse med budsjettarbeidet for 2023. Tiltak lagt inn for å svare ut 
forventet effektivisering fra forrige økonomiplan. 

Reduksjon bemanning Barn og familie (inkluderer ikke forebyggende enhet og skolehelsetjeneste) 
Ansatte erstattes ikke ved naturlig avgang (pensjon) eller oppsigelse. Til sammen 2 årsverk i 
Barneverntjenesten, Helsetjenesten for barn og unge og Forebyggende enhet. Dette medfører lavere 
bemanning i et allerede sterkt presset tjenesteområde. Dette kan igjen føre til økt press på andre 
ansatte i tjenestene og at barn/unge ikke får den hjelpen de trenger.  

Reduksjon lærerstillinger fra høsten 2023 pga færre klasser 
3 lærerstillinger reduseres da elevtallet går ned og vi får to færre klasser. 

Konsekvenser: Naturlig utvikling og tatt høyde for. 

Redusert bemanning barnehage pga færre barn i kommunale barnehager 
Statistikken viser synkende fødselstall og innebærer færre barn i barnehagealder. Tilflyttingen er også på 
et relativt lavt nivå. 

Bemanningen følger normer fastsatt i barnehageloven. Normene fastslår antall barn per ansatt og per 
barnehagelærer. 

Redusert bemanning tjenesteområde skole 
På bakgrunn av elevtallsutvikling og eventuelt fortetting vil det være rom for reduksjon av ansatte i 
skolen. 

Konsekvenser: 

Færre lærerstillinger fører til: 

Større elevgrupper, mindre deling i teoretiske og praktiske fag, færre ressurser til elever som trenger 
ekstra støtte faglig og sosialt. Redusert mulighet for å dele inn i mindre grupper til bruk i tilpasset 
opplæring.  

  

Statsbudsjettets økonomiske konsekvenser 
 
Barnevernreform 
Økt satsing på forebyggende tjenester for barn, unge og deres familier. 

Gratis deltid SFO 1. trinn fra høsten 2022 
Tilskudd fra statsbudsjettet for å dekke reduserte inntekter 

Gratis kjernetid SFO  
Støtte fra staten vil ikke dekke alle kostnadene for gratis kjernetid for alle 1. klassinger på SFO. Vi har 
lagt inn beregnet tiltak kommunen selv må dekke. 

Redusert makspris barnehage og gratis barnehage 3. barn 
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Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn 

Ressurskrevende tjenester - økt innslagspunkt 
Innslagspunktet for tilskudd for ressurskrevende tjenester ble i forbindelse med forslag til statsbudsjett 
for 2023 økt fra 1,47 mill. kroner til 1,53 mill. kroner. Økningen utgjør 56.000 kroner per bruker innenfor 
ordningen, og utgjør totalt nær 3,7 mill. kroner for Horten kommune, fordelt på kommunalområdene 
helse og velferd og oppvekst. 

Økt tilskudd private barnehager grunnet økt deflator 
Økt tilskudd private barnehager grunnet økt deflator i statsbudsjettet 

  

Politiske vedtak 
 
Etablering av MST Can 
Tiltaket ble vedtatt av kommunestyret juni 2022. 

Tiltaket skal sikre bedre hjelp til familier med langvarig og helhetlig strev, med alvorlig omsorgssvikt.  

Tiltaket skal redusere utgifter ved plassering av barn i fosterhjem og institusjon, og er helt i tråd med 
barnevernreformen.  

Dersom tiltaket ikke blir iverksatt vil utgiftene til plasseringer av barn øke mer enn kostnaden til 
etablering av tiltaket. 

MST Can er et samarbeid med kommunene Tønsberg og Larvik. 

Leksefri barneskole - helårseffekt 
Tiltak for å dekke opp deler av kostnaden for utvidet skoledag i forbindelse med leksefri skole. 

Økt kostnad moderasjonsordning Barnehage - Kommunal og privat 
Lavere inntekt i forhold til budsjettrammen for 2022. 

Mulighetene for å søke moderasjon i prisen for barnehageplassen blir stadig bedre kjent og flere 
benytter seg av ordningene. 

 

Endrede økonomiske forutsetninger 
 
2 årsverk reduksjon i lederressurs - barnehage 
Styrerassistentressursen reduseres da barnetallet synker de neste årene (jfr. nedleggelse av 
Karljohansvern barnehage)  

Avvikle lokalt vedtatt ordning om friplasser SFO 
Friplasser i SFO er ikke lovpålagt, men et resultat av et kommunestyrevedtak. Å avvikle ordningen vil 
kunne hindre foresatte med lav inntekt muligheten til å benytte SFO. Et stort flertall av familier med 
vedtak om friplass er minoritetsspråklige. SFO er en viktig arena for barnets sosiale og språklig utvikling. 

Avvikle skolehagen 60% pedagog 
Tilbud om skolehage er ikke lovpålagt.  
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Konsekvenser: 

Elever på 5.og 6. trinn vil miste mulighet til praktisk arbeid med spiselige vekster. 

Tilbudet ivaretas i mat og helsefaget. 

Driftsmidler reduseres fra kr. 2 000 til kr. 1 500 pr. barn i barnehage 
Mindre til pedagogisk materiell, leker, utstyr, inventar, faglitteratur, kompetanseheving for ansatte, 
barnehagetog og andre aktiviteter med barn 

Ikke benytte DuVerden som undervisningstilbud 
Elever på tre ulike trinn på barne- og ungdomsskolen besøker vitenskapsenteret i Porsgrunn en gang pr. 
år. Senteret tilbyr også opplæring på skolene i naturfaglig temaer.  

Konsekvenser: 

Tilbudet med faglig god kvalitet vil utgå. Elevene mister mulighet til å se anvendt vitenskap og 
eksperimentere med teknologi og mekanikk. Denne mulighet vil ikke skolene klare å ivareta.  

Ikke benytte Visma veileder i barneverntjenesten 
VISMA veileder sikrer at BV-tjenesten til enhver tid er oppdatert på endringer i lov og forskrift og får 
jevnlig lavterskel faglig oppdatering for alle ansatte. Uten VISMA veileder må dette organiseres på 
annen måte, det blir mer tidkrevende og går ut over andre arbeidsoppgaver. Mer utfordrende å sikre 
systematisk opplæring og kompetanseheving 

Leksefri barneskole - avvikle utvidet skoledag ca 6 pedagogårsverk 
Redusere årstimetall til minstetimetall slik at utvidet skoledag for leksefri skole tas bort. 

Elevenes skoledag reduseres med 15 minutter hver dag og harmonerer med nasjonalt minstetimetall.   

Konsekvenser: 

• Mindre organisert lesetrening på skolen, men som skolen kan oppfordre til å gjøre hjemme etter 
skoletid. 

Redusere 0,8 årsverk i administrasjon barnverntjenesten 
En reduksjon av rådgiverstilling medfører økt arbeidsbelastning på andre da nåværende oppgaver må 
fordeles. Det vurderes allikevel at oppgavemengden kan ivaretas av andre ansatte i tjenesten uten at 
dette får store negative konsekvenser.  

Redusere bruk av vikar i skole 
Skole må sette inn mindre vikar for ansatte i sykepermisjoner. da må man eventuelt bruke ansatte som 
jobber med tidlig innsats eller som har andre oppgaver. 

Konsekvens er at elevene får mindre støtte og hjelp av lærere i klasserommet utenom faglærer eller 
kontaktlærer.  

Redusere ca 2 årsverk assisten/fagarbeider i skole 
Elever med behov for ekstra støtte og hjelp som ikke er undervisning, vil få mindre støtte/bistand.  

Konsekvens for mål/strategi attraktivitet 
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• Vi utnytter den totale kapasiteten og jobber med tverrfaglig kompetanse i samhandling med 
barn, unge og deres familier 

Redusere helsesykepleier på helsestasjonen med 0,6 årsverk 
Ansatte erstattes ikke ved naturlig avgang (pensjon) eller oppsigelse. Dette medfører lavere bemanning i 
et allerede sterkt presset tjenesteområde. Dette kan igjen føre til økt press på andre ansatte i tjenestene 
og at barn/unge ikke får den hjelpen de trenger.  

Redusere kompetansetiltak i barnehage 
Avlyse felles opplæringstiltak og fagmøter i kommunal regi. 

Vil utfordre strategiene i økonomi -og handlingsplan:  

• Oppvekst er en lærende organisasjon. 

• Hortensbarnehagen gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov. 

Redusert bruk av vikar i barnehage 
Vikarmangel utfordrer barnas sikkerhet, da voksentettheten reduseres.  

Personalmangel utfordrer også den pedagogiske kvaliteten i barnehagen. Spesielt i forhold et 
inkluderende leke - og læringsmiljø hvor barnehagens personale skal forebygge utenforskap, følge opp 
sårbare barn, samarbeide med tverrfaglige profesjoner og sikre tidlig innsats. 

  

Søke ekstra øremerkede tilskudd i helsetjenesten for barn og unge 
Ingen negative konsekvenser. 

Netto driftsrammer 

 
 

Beløp i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 

Sum driftsutgifter 809 598 800 105 795 018 795 018 

Sum driftsinntekter -131 449 -131 549 -131 549 -131 549 

Netto driftsramme 678 149 668 556 663 469 663 469 
 

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 
Oppvekst      
Barnehage Åsgårdstrand 0 0 0 20 000 20 000 
Bil til barneverntjenesten 400 0 0 0 400 
Fagerheim skole-nybygg 1 500 0 0 0 1 500 
Forprosjekt ny brønnpark - Sentrum skole 500 0 0 0 500 
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 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 
Gartnerløkka barnehage - etablering av takoverbygg 0 150 0 0 150 
Inventar oppvekst 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 
Lillås skole- gymsal 3 000 0 0 0 3 000 
Minibuss Bakkeåsen skole 795 0 0 0 795 
Nordskogen skole 1 500 0 0 0 1 500 
Oppvekst IT-investeringer 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
Orerønningen u-skole - nytt tak 0 0 500 7 202 7 702 
Utskifting smartboards skoler 1 000 1 000 1 000 0 3 000 

Sum Oppvekst 11 195 3 650 4 000 29 702 48 547 
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Kultur og samfunnsutvikling 
 

Status 
 
Alle fagområdene i kommunalområdet er aktive bidragsytere i arbeidet med å påvirke utviklingen og 
skape nærings-, bosteds- og besøksattraktivitet. 

 

Horten kommune skal være attraktiv for næringsliv, som bosted og besøkskommune. Kommunen har 
som mål å ha en offensiv befolkningsøkning. Dette er viktig for å øke inntektene til kommunen og 
opprettholde tjenesteproduksjonen når demografien endres og vi blir flere eldre i befolkningen utenfor 
arbeidsfør alder. Prognosene tilsier ganske svak befolkningsvekst, færre barn og økning i antall eldre. 
Telemarksforskning skriver i sin ståstedsanalyse 2019 at kommunen har to muligheter til å planlegge for 
fremtidig utvikling - "tilpasningsperspektivet" eller "påvirkningsperspektivet". Siden samfunnsplanen 
legger opp til befolkningsvekst legger den opp til det siste. Påvirkningsperspektivet gjør at vi ikke skal 
tilpasse tjenestene til den mest sannsynlige utviklingen, men aktivt påvirke utviklingen for å bli en mer 
attraktiv kommune. Det vil si at vi mener vi kan skape en høyere vekst enn det prognosene viser. Høyere 
vekst vil skapes gjennom økt tilflytting, og dette skjer gjennom å øke antall arbeidsplasser i kommunen 
(næringsattraktivitet) og ved å gjøre kommunen mer attraktiv som bosted (bostadsattraktivitet).   

Kommunalområdet er en viktig pådriver for å øke attraktiviteten i kommunen. Det skjer gjennom 
overordnet planlegging, byutvikling, kultur og næring. Alle fagområdene i kommunalområdet er aktive 
bidragsytere i arbeidet med å påvirke utviklingen og skape nærings-, bosteds- og besøksattraktivitet. 

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner/områdeplaner i havna, Campus og på Skoppum skal 
sikre en ønsket utvikling av Horten som et attraktivt bosted og næringskommune. Det skal utvikles og 
fortettes på grå arealer og bevare kulturmiljøer og "Hagebyen Horten". 

Kommunedelplan for Horten sentrum vektlegger byrom og byliv. Formålet med planen er å styrke og 
utvikle Horten sentrum som en attraktiv by å bo i, besøke og drive næring i. Et aktivt og levende 
sentrum etterspørres i økende grad og er en viktig premiss når folk skal velge bosted. I dag består ”det 
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gode liv” av mer enn eget hus og egen hage. Horten må tilby ”urbane kvaliteter”, i kombinasjon med 
godt oppvekstmiljø, handel, kultur, arbeid og rekreasjon. Å styrke byen som møteplass er et av flere 
virkemidler for å trekke flere mennesker til Horten. Kommunen vil jobbe videre med målrettede tiltak 
for å fremme kultur som byutviklingsfaktor i byene Horten og Åsgårdstrand. 

Både Horten bibliotek, Kulturhuset 37, Horten kulturskole og Bakkenteigen kulturhus er møteplasser for 
innbyggerne. Kulturenhetene som møteplass i Horten kommune er i en unik posisjon. De er viktige 
kulturarenaer i et samfunn hvor integrering er viktig. De kan være brobyggere over ulike kulturer og til 
sammen har de en bredde som kan sikre at alle innbyggere i Horten kommune vil finne sitt naturlige 
sted å være. Møteplasser kan være viktige brikker som stedsutviklere i en kommune.  

Kommunalområdet har også fokus på kommunens tre hovedattraksjoner, Karljohansvern, Borrehaugene 
og Åsgårdstrand med Munchs hus.  

Enhet for kommuneutvikling (EKU) koordinerer overordnet planarbeid, by- og stedsutvikling med 
underliggende fagområder som idrett og fysisk aktivitet.  

Kommunalområdet har en tett dialog med næringslivet. En viktig målsetning er at Horten kommune skal 
bli oppfattet som næringsoffensiv og fremstå som kunnskapsrik, proaktiv, løsningsorientert, forutsigbar 
og innovativ. 

Folkehelseperspektivet inngår i kommunens systematiske og langsiktige samfunnsplanlegging. 
Folkehelsearbeidet skal avdekke områder i kommunen hvor det er behov for målrettet helsefremmende 
innsats, samt holde et konstant søkelys på behovet for forebygging og synliggjøre dette behovet. 

Kommunalområdet har ansvar for kommunens helhetlige klima- og miljøarbeid, dette ivaretas av EKU. 
Viktige områder her er naturforvaltning, vannforurensning i Oslofjorden og Borrevannet. Opprydding av 
miljøgifter i sedimenter i Indre havn og oppfølging av klima- og energiplanen med tilhørende 
handlingsprogram. 

Budsjettpremisser og satsingsområder 

 
Innovasjon 

Kommunalområdet ønsker å jobbe for at Horten skal være "ikke helt A4". I det ligger at vi skal tenke 
utradisjonelt og nytt, og utforske mulighetsrommene. Innovasjon skal prege alt vi gjør, og vi har en 
kultur for å tenke nytt og prøve ut nye ting.  

For å kunne være en attraktiv kommune må vi utvikle oss og jobbe for påvirke utviklingen. Vi er opptatt 
av å lytte til innbyggerne, bruke den kompetansen de har til å utvikle kommunen vår og tjenestene 
våre.  

Kulturenheten har i 2022 pilotert et tilbud til skoleklasser med kultur-workshops i Kulturkvartalet, i for 
eksempel magma-tegning eller musikkteknologi. På denne måten gjøres kultur tilgjengelig for flere. 
Tilbakemeldingene fra piloten, som i all hovedsak har vært svært gode, tas med inn i videre utvikling av 
tilbudet som vi ønsker at skal bli fast og etablert.  

Innbyggerne har blitt mer digitale, noe som åpner nye muligheter for innbyggerdialog, medvirkning og 
samskaping. I planprosesser tester vi ut ulike digitale flater som gir innbyggerne fleksible og enklere 
måter å gi innspill på. 
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I samarbeid med kommunalområdet Oppvekst ble elevrådskonferansen gjennomført etter ønske fra, og 
i samarbeid med, ungdomsrådet. Målet var å engasjere elevrådene på skolene i saker som ungdom kan 
være med å påvirke, og å legge til rette for en møteplass hvor ungdom kunne bringe til torgs det de 
mener er viktig for at Horten skal bli ett enda bedre sted å bo og leve for ungdom.  

Besøkssenter Oslofjorden etableres på Karljohansvern i samarbeid med Inspiria og med partnerne 
Kongsberg Maritime og Bastø Fosen. Besøkssenteret er en del av tiltaksplanen for ren og rik Oslofjord og 
støttes av Miljødirektoratet. Senteret vil ligge i tilknytning til museene i Magasin A og styrke 
Karljohansvern som attraksjon.  

Folkehelse 

Folkehelseperspektivet og folkehelsehensyn skal ivaretas gjennom kommunens systematiske og 
langsiktige samfunnsplanlegging. Folkehelsekoordinatoren er derfor tilknyttet Enhet for 
kommuneutvikling hvor dette arbeidet gjøres.  

Noen viktige områder kommunalområdet jobber med folkehelse er:  

• Vi har oversikt over og kunnskap om befolkningen helsetilstand og faktorer som påvirker denne. 
Oversiktsarbeidet utføres i henhold til folkehelseloven og nasjonale føringer og tilpasses lokale 
behov 

• Vi formidler folkehelsetilstand og påvirkningsfaktorer 

• Vi samarbeider på tvers av enheter, kommunalområder og med frivillig sektor, for å løse 
komplekse samfunnsutfordringer/folkehelseutfordringer. Eksempler på konkrete tiltak er 
Friskus og BUA. 

• Vi planlegger, etablerer og drifter møteplasser for organisert og selvorganisert aktivitet, både 
ute og inne. Fellesskap og aktivitet fremmer god fysisk og psykisk helse i befolkningen 

• I planarbeidet legges det til rette for grønn mobilitet og aktiviserende nærmiljøer som gir 
innbyggerne mulighet for å ta gode helsevalg 

• Arbeidet med plan for idrett og fysisk aktivitet og plan for frivillighet er under utarbeidelse. 
Disse planene vil ha betydning både for de sosiale møteplassene og mulighetene for å være 
fysisk aktiv og ta gode helsevalg 

• Vi sikrer innbyggermedvirkning i planarbeidet og i utviklingen av tjenestene våre 

• Det gjennomføres tilsyn på plan- og bygningsloven for å sikre bokvalitet som oppfyller lovens 
krav.  

Satsingsområder i handlingsplanperioden 

• Vi skal jobbe aktivt med brukermedvirkning og digital kommunikasjon med innbyggerne. Målet 
er å bruke innbyggerne som en ressurs i utviklingen av lokalsamfunnet gjennom involvering og 
samskaping.  

• Vi skal være en pådriver for det grønne skiftet og legge vekt på natur, klima og miljø i planarbeid 
og frivillighet. Målet er å bidra til kutt i klimagassutslipp, bevare naturmangfoldet og jobbe 
målrettet for gode klimavennlige løsninger i Hortenssamfunnet. 

• Vi skal gjennom innovativ stedsutvikling legge til rette for økt attraktivitet. 

• Vi skal bidra til steds- og næringsutvikling i forbindelse med Kongsberggruppens flytting til HIP 
og Karljohansvern 

• Vi vil videreutvikle Karljohansvern i tråd med Kulturplanen. 

• Vi skal rette fokus mot en innovativ og bærekraftig stedsutvikling på Skoppum og Campus 
Vestfold, inn i siste fase med jernbanebyggingen.  
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• Vi skal jobbe for at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår og fritidsaktiviteter. 

• Vi skal utvikle Kulturkvartalet til et levende kvartal på dag og kveldstid. 

Sammendrag budsjett 

 
Overordnet 

Kommunalområdet vil fortsette å jobbe innenfor de rammene som gis på en nytenkende måte og få 
mye ut av de midlene som bevilges. Nedtrekket er fordelt i kommunalområdet.   

Økonomiplanen reduserer handlingsrommet i kommunalområdet noe. Det er prosjekter som må over i 
drift for å videreføres. Dette er det ikke rom for innenfor rammen. I tillegg har kommunalområdet fått 
økte kostnader, blant annet til lisenser. For å videreføre viktig tjenesteproduksjon har 
kommunalområdet derfor foretatt noen omprioriteringer som gjør at noen enheter har fått styrket sin 
ramme, og noen har blitt redusert.   

Kommunalområdet har valgt å ikke redusere tilbudet til barn og unge i budsjettet. I den neste perioden 
vi går inn i, er det viktig å opprettholde disse tiltakene. Det innebærer å videreføre Kulturskolens tilbud, 
Ung37, tiltak på dagtid i Kulturkvartalet og bemanning i Skateparken. 

Oppfølging av Kulturplanen og våre hovedattraksjoner vil bli betydelig redusert i Økonomiplanen. 

  

Endringer i tjenesteproduksjonen og nye tiltak 

Det er foretatt investeringer i flere kulturbygg, både Kulturkvartalet, Rådhuset i Åsgårdstrand og Horten 
bibliotek. Dette er spennende prosjekter og det samhandles på tvers i enhetene for å utvikle og fornye 
tjenestene, og jobbe mer effektivt.   

Kommunalområdet har fått en økt kostnad for lisensplan Office 365 som er fordelt mellom 
kommunalområdene. Denne kostnaden er på kr 400.000 for Kultur og samfunnsutvikling. Økte 
innkjøpskostnader, transport av bøker og officelinsenser belaster driftsbudsjettet og reduserer 
handlingsrommet til enhetene.   

Kulturskolen har ikke fått et forholdsmessig nedtrekk som de andre enhetene i kommunalområdet, men 
har likevel utfordringer med å finne dekning innenfor rammen til kostnadene, og må øke inntektene. 
Dette vil gjøres gjennom å øke elevbetalingen i betalingssatsdokumentet og vurdere å redusere antall 
friplasser. Gjennom Økonomi- og handlingsplan 2022 ble Kulturskolen styrket, men dette var 
øremerkede midler til spesifikke nye stillinger. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til salg av tjenester, 
men Horten kulturskole har nå har fylt opp elevplassene og har ventelister. Antall elevplasser henger 
sammen med antall lærere og undervisningstimer tilgjengelig. Antall undervisningstimer følger av 
Kulturskolens ramme.   

Det er i tillegg flere ønskede tiltak i tråd med vedtatte planer som det ikke er funnet rom til innenfor 
rammen. Dette omfatter økte kostnader til DKS festival og nytt tiltak i Kulturplanen om å tilby 
tilrettelagte kulturaktiviteter for barn med spesielle behov. Våre tilbud til målgruppa er per i dag kun 
voksne.  
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Endrede økonomiske forutsetninger gjennom nytt og økt nedtrekk høsten 2022 fordelt i 
kommunalområdets ramme har konsekvenser som beskrives i tiltakene: 

• Verbalpunktet i Økonomiplanen 2022 om å styrke Enhet for kommuneutvikling med en 
samfunnsplanlegger kan ikke følges opp.  

• Biblioteket reduserer bemanning og vil ikke lenger ha en filial i Åsgårdstrand. Ressurser flyttes 
over til hovedbiblioteket for å klare vakter og turnus der. 

• Vi redusere andre driftskostnader og utreder alternativ driftsform for Galleri Ask. Det er en 
lengre prosess, og konsekvensen blir eventuelt å stenge Galleri Ask i løpet av 2023.  

• Omdømme og attraktivitetsarbeidet reduseres. Det er ikke rom i budsjettet for å videreføre 
avtalen med Visit Vestfold. Det er heller ikke rom i budsjettet til flere av kostnadene til 
attraktivitetsarbeid og Horten Love som nå har vært dekket av fondsmidler. 

• Arbeid med oppfølging av Kulturplanen reduseres betraktelig.   

• Støtte til samarbeidspartnere som Midgard Vikingsenter, Kobben, buss fra Skoppum stasjon til 
USN mv avvikles.  

Støtte til eksterne aktører 

I løpet av 2022 har det kommet økt antall henvendelser med søknader om støtte til ulike kultur- og 
næringstiltak utenom søknadsfristene til de vedtatte støtteordningene. Det er ikke rom i rammen til å gi 
slik støtte. Kommunalområdets støtteordninger består på nivå med 2022. Tilskudd er ikke justert med 
årlig prisstigning. Kommunalområdet har ikke frie midler til å dele ut støtte gjennom året. Slik støtte 
utfordrer også kommunens kapasitet og likebehandlingsprinsipp. Kommunalområdet ønsker derfor at 
søknader gjennom året 2023 behandles administrativt i tråd med de støtteordninger kommunen har, og 
at eventuelle søknader som skal behandles politisk gjøres i forbindelse med budsjett eller tertial.  

Kommunen har mottatt søknad om økning av støtten til Lokalhistorisk senter i budsjett 2023. Dette ikke 
innarbeidet.  

Kirkelig fellesråd  

Kirkelig fellesråd har fått sin forholdsmessige del av nedtrekket fra Kommunedirektøren. De har 
synliggjort konsekvenser som fremgår i egne vedlegg til Økonomi- og handlingsplan som bør leses 
gjennom i sin helhet.   

I budsjettprosessen med Kirkelig fellesråd har det vært avholdt flere møter mellom administrasjonen i 
fellesrådet ved kirkevergen og administrasjonen i Horten kommune. Fra Horten kommune har det vært 
representanter fra Kultur og samfunnsutvikling, Teknisk og økonomi.   

Den økonomiske situasjonen oppleves som krevende for Kirkelig fellesråd, noe de er tydelige på i sin 
korrespondanse.   

Investeringer  

Kultur og samfunnsutvikling vil i økonomiplanperioden følge opp noen av tiltakene i nylig vedtatt 
handlingsplan til Kommunedelplan for Horten sentrum 2022 – 2026 sammen med Teknisk. Hensikten er 
å styrke Horten som kommunens urbane tyngdepunkt med attraktive parker, gater og byrom. 
Oppgradering av offentlige gater og byrom bidrar til økt handel og næringsutvikling, flere besøkende, 
bedre tilbud til innbyggerne våre og muligheter for utbyggere som vil investere i byen og kommunen 
vår. Dette omfatter:  



Horten kommune Økonomi – og handlingsplan 2023-2026 
 

Side 129 av 151 

• Bygge amfi (eldre toalettbygg) ved torget/Apotekergata. Eksisterende toalettbygg/podium har 
verneverdi, men er i dårlig forfatning.  

• Oppgradere Anders Jørgensensgate - Nordre Enggate mot sjøen. Oppgradere gateløpet med 
grønne kvaliteter for å utvikle byromsnettverket og forbindelser med attraktive gateløp. 
Håndtere overvann og øke urbant biologisk mangfold for en mer attraktiv by.  

• Styrke og utvikle Bibliotekplassen som urban møteplass. Gjennomføre forprosjekt. Hensikt er å 
gjøre plassen grønnere med beplantning, belysning og offentlige sitteplasser. 

Andre nye investeringer i Økonomiplanen knyttet til kulturenhetene er lydisolering og akustisk tilpassing 
av Kulturskolen, oppgradering Skateparken, bevegelige lamper til Bakkenteigen kulturhus.  

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 69 697 69 697 69 697 69 697 

Sum Tekniske justeringer 3 375 3 375 3 375 3 375 
Sum Budsjettendringer inneværende år 1 229 1 229 1 229 1 229 
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan 1 094 631 -36 -36 

Konsekvensjusteringer 5 698 5 235 4 568 4 568 

Konsekvensjustert ramme 75 395 74 932 74 265 74 265 

Nye tiltak     
Attraktivitetsbygger / Kommunikasjon og omdømme 500 500 500 500 
Stilling oppfølging 0-24 planen 300 800 800 800 
Videreføring av Spillrommet 37  0 500 500 500 
Sum Nye tiltak 800 1 800 1 800 1 800 

Endringer i tjenesteproduksjonen     
Bibliotekutleie - Transportkostnader knyttet til utleie av 
bøker gjennom Horten Bibliotek 

70 70 70 70 

Estimerte utgifter til integrering av nye flyktninger 200 0 0 0 
Sum Endringer i tjenesteproduksjonen 270 70 70 70 

Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon     
Innkjøp av bøker til utleie ved Horten Bibliotek -70 -70 -70 -70 
Omdisponering av ressurser fra bibliotek til Spillrommet 37 0 -500 -500 -500 
Samfunnsplanlegger -500 -500 -500 -500 
Sum Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon -570 -1 070 -1 070 -1 070 

Endrede økonomiske forutsetninger     
Nedtrekk -  Samarbeidsavtale med USN og fylket om 
bussforbindelse mellom USN og Skoppum togstasjon 

-200 -200 -200 -200 

Nedtrekk - Biblioteket i Åsgårdstrand, 40 % stilling -265 -265 -265 -265 
Nedtrekk - Enhet for kommuneutvikling, 40% stilling  -345 -345 -345 -345 
Nedtrekk - Galleri Ask, endring i driften -100 -100 -100 -100 
Nedtrekk - Oppfølging av Kulturplanen -390 -390 -390 -390 
Nedtrekk - Overføring av tilskudd til Midgard vikingsenter/ 
Vestfold museene 

-300 -300 -300 -300 

Nedtrekk - Tilskudd til Horten kirkelige fellesråd -650 -650 -650 -650 
Nedtrekk- Overføring av støtte/tilskudd til Kobben -200 -200 -200 -200 
Sum Endrede økonomiske forutsetninger -2 450 -2 450 -2 450 -2 450 

Nye tiltak og realendringer -1 950 -1 650 -1 650 -1 650 

Ramme 2023-2026 73 445 73 282 72 615 72 615 
 

 

Nye tiltak 
 
Attraktivitetsbygger / Kommunikasjon og omdømme 
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Kommunalområdet har ansvar for å følge opp deler av kommunens kommunikasjonsstrategi innen 
omdømme og markedsføringsarbeid. Arbeidet er fulgt opp gjennom attraktivitetsbygger som har jobbet 
både med arbeidsoppgaver i Horten kommune og HortenLove foreningen. Til nå har arbeidet vært 
finansiert av fond med 1 million årlig gjennom de siste årene. I tillegg har midlene finansiert avtalen med 
Visit Vestfold. Siden fondsmidlene kun finansierer satsningen ut 2022, har kommunalområdet valgt å 
omprioritere lønnsmidler for å kunne videreføre stillingen som attraktivitetsbygger. Enhet for 
kommuneutvikling har fått en reduksjon i sin ramme for at kommunen kan fortsette arbeidet med 
kommunikasjon. Det vil si at verbalpunktet i Økonomiplanen 2022 om å styrke Enhet for 
kommuneutvikling med en samfunnsplanlegger ikke kan følges opp. Det er ikke rom i budsjettet for å 
videreføre avtalen med Visit Vestfold. Det er heller ikke rom i budsjettet til andre kostnader som nå har 
vært dekket av fondsmidler. Det vil si at tiltak som bemanning av HortenLove campingvognen, utvikling 
og vedlikehold av nettsiden hortenlove.no, ulike HortenLove artikler mv ikke har finansiering fra 2023. 
Produksjon av filmer og markedsføring på sosiale medier må reduseres betraktelig. 

De foregående år har satsninger vært finansiert på følgende måte (det er nå kun noe lønnsmidler til 
attraktivitetsbygger som er finansiert i budsjettet gjennom omprioriteringen):  

• Kr 750.000: Videre satsing attraktivitetsbygging HortenLove (finansiert gjennom politisk 
vedtak/fond i perioden 2017-2022)  

• Kr 300.000: Videre samarbeid om reiselivsmarkedsføring i Vestfold (finansiert gjennom politisk 
vedtak/fond i perioden 2017-2022)  

Stilling oppfølging 0-24 planen 
Gjennom 0-24 arbeidet ble det satt av midler til en prosjektstilling, «Koordinator for samspill mellom 
næringsliv og utdanning», som skulle jobbe med “Gode utdanningsvalg” frem til 31.05.23. Det er 
prioritert midler til å finansiere en slik stilling utover prosjektperioden. Prosjektet er godt i gang og er 
ønsket videreført i drift av Oppvekst og NAV. Koordinator jobber med tiltak for at barn og unge skal ta 
gode utdanningsvalg og sikre mindre frafall i videregående skole. Eksempler kan være bedre strukturer 
og system rundt bedriftsbesøk, sommerjobber, arbeidsuke, jobbskygging mv. 

Videreføring av Spillrommet 37  
Spillrommet 37 driftes av prosjektmidler fra Program for folkehelse og er finansiert ut 2023. Det er 
Horten bibliotek som har ansvar for Spillrommet og bemanner dette. Spillrommet er svært populært, 
med nesten 900 besøk det første halvåret i 2022 og nesten 1400 besøk i 2021. 

Spillrommet er utviklet i samarbeid med unge brukere av rommet. Prosjektet har hele veien hatt en 
aktiv medvirkningsgruppe. 

Spillrommet blir også brukt aktivt av skolene, med lærere som tar med seg elever dit. Det er et aktivt 
samarbeid med Familiehuset og Oppfølgingstjenesten med flere pågående avtaler, og et uttalt ønske om 
at de ønsker vi skal finne plass til flere unge. Fra 2024 er det ikke midler til videre drift.  

Økonomiplanen viser en videreføring av Spillrommet. For å videreføre tilbudet må bemanningen på 
Horten bibliotek reduseres tilsvarende 50 % stilling og ca 100.000 kr i andre driftskostnader. 

  

Endringer i tjenesteproduksjonen 
 
Bibliotekutleie - Transportkostnader knyttet til utleie av bøker gjennom Horten Bibliotek 
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Dersom bøkene innbyggere ønsker å låne ikke er tilgjengelig ved Horten Bibliotek, så kan de bestilles fra 
et annet bibliotek. Transportkostnader knyttet til det har doblet seg i 2022. Antall dager vi tilbyr 
transport ble i 2022 redusert. I 2023 vil transportkostnader gjøre at biblioteket må spare inn på innkjøp 
av bøker. 

 Estimerte utgifter til integrering av nye flyktninger 

Flyktningesituasjonen som følge av krigen i Ukraina har medført et høyt bosettingstall for 2022. Det er 
høyst usikkert hvordan situasjonen i Ukraina vil påvirke flyktningestrømmen i 2023. I budsjettet er det 
derfor lagt til grunn den økonomiske effekten av bosettingen for 2022. Anmodning om bosetting for 
2023 forventes å bli behandlet av kommunestyret i desember 2022. Grunnet usikkerhet og høy risiko 
knyttet til både inntekter og utgifter til bosettingen i 2023, vil dette måtte følges nøye gjennom 
månedsrapporter og påfølgende nødvendige justeringer gjennom tertialrapporten etter hvert som vi 
hvordan flyktningesituasjonen vil utvikle seg i 2023. Kommunalområdet vil vurdere å styrke allerede 
etablerte tiltak, og ellers prioritere tiltak for barn og unge. 

Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon 
 
Innkjøp av bøker til utleie ved Horten Bibliotek 
Grunnet økte kostnader til boktransport, må Horten Bibliotek spare inn på innkjøp av bøker til utlån. 

Omdisponering av ressurser fra bibliotek til Spillrommet 37 
Spillrommet 37 driftes av prosjektmidler fra Program for folkehelse og er finansiert ut 2023. Det er 
Horten bibliotek som har ansvar for Spillrommet og bemanner dette. Spillrommet er svært populært, 
med nesten 900 besøk det første halvåret i 2022 og nesten 1400 besøk i 2021. 

Spillrommet er utviklet i samarbeid med unge brukere av rommet. Prosjektet har hele veien hatt en 
aktiv medvirkningsgruppe. 

Spillrommet blir også brukt aktivt av skolene, med lærere som tar med seg elever dit. Det er et aktivt 
samarbeid med Familiehuset og Oppfølgingstjenesten med flere pågående avtaler, og et uttalt ønske om 
at de ønsker vi skal finne plass til flere unge. Fra 2024 er det ikke midler til videre drift.  

Økonomiplanen viser en videreføring av Spillrommet. For å videreføre tilbudet må bemanningen på 
Horten bibliotek reduseres tilsvarende 50 % stilling og ca 100.000 kr i andre driftskostnader. 

Samfunnsplanlegger 
Kommunalområdet har ansvar for å følge opp deler av kommunens kommunikasjonsstrategi innen 
omdømme og markedsføringsarbeid. Siden fondsmidlene kun finansierer satsningen ut 2022, har 
kommunalområdet valgt å omprioritere lønnsmidler for å kunne videreføre stillingen som 
attraktivitetsbygger. Enhet for kommuneutvikling har fått en reduksjon i sin ramme for at kommunen 
kan fortsette arbeidet med kommunikasjon. Det vil si at verbalpunktet i Økonomiplanen 2022 om å 
styrke Enhet for kommuneutvikling med en samfunnsplanlegger ikke kan følges opp. Det vil bidra til 
mindre kapasitet til oppfølging og gjennomføring av vedtatte planer. Stillingen er per i dag vakant. 

 

Endrede økonomiske forutsetninger 
 
Nedtrekk - Samarbeidsavtale med USN og fylket om bussforbindelse mellom USN og Skoppum 
togstasjon 
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I sak 110/19 (kommunestyret 24.09.2019) ble det vedtatt at Horten kommune årlig skal bidra med kr 
200 000 pluss prisjustering i videreføring av en skyttelbuss mellom Campus Vestfold og Skoppum 
jernbanestasjon frem til ny jernbanestasjon er etablert.  Det er ikke funnet rom til dette i budsjettet til 
Enhet for kommuneutvikling. Det betyr at vi må avvikle avtalen med fylket og USN. Resultatet vil bli et 
dårligere eller nedlagt busstilbud for studenter og ansatte.  

Nedtrekk - Biblioteket i Åsgårdstrand, 40 % stilling 
Ved kutt i 40 % stilling vil det ikke lenger være mulig å holde åpen filial i Åsgårdstrand. Ressurser vil 
flyttes over til hovedbiblioteket for å klare vakter og turnus der. Det er få brukere og konsekvensen vil 
være liten. Hovedbiblioteket leverer i dag andre tjenester enn tidligere som brukerne kan benytte seg 
av. Ressursen har også bistått Åsgården skole ½ dag i uken på dagtid, også her er det utviklet tjenester 
skolen kan benytte seg av. Resterende oppgaver som ikke dekkes fordeles ut på ansatte. Stillingen er per 
i dag vakant og det reansettes ikke. 

Nedtrekk - Enhet for kommuneutvikling, 40% stilling  
Enhet for kommuneutvikling har allerede fått er redusert ramme for å omprioritere midler til 
kommunikasjonsarbeid. Rammen justeres ytterligere ned. Verbalpunkt om ansettelse av 
samfunnsplanlegger blir ikke oppfylt. Det vil bidra til mindre kapasitet til oppfølging og gjennomføring av 
vedtatte planer.   

Nedtrekk - Galleri Ask, endring i driften 
Vi må redusere andre driftskostnader og utrede alternativ driftsform. Det er en lengre prosess, og 
konsekvensen blir eventuelt å stenge Galleri Ask i løpet av 2023. Innenfor den nye reduserte 
rammen har ikke Galleri Ask mulighet til å opprettholde driften slik den foreligger i dag. Det vil uansett 
være behov for endring av nåværende driftsmodell, slik at utvikling av galleriet og kunstnernes 
betingelser ivaretas. Dette er det ikke mulighet til å gjøre innenfor rammen. 

Galleriet har en viktig rolle i tilrettelegging og utvikling av Kunstnerbyen Åsgårdstrand. Utstillingsavtaler 
for 2023 er signert. Søknader er sendt til Kulturrådet for støtte/tilskudd i 2023-2025. Galleri Ask nevnes i 
fylkeskommunenes Temadokument Visuell kunst i Vestfold og Telemark under overskriften «andre 
viktige kunstinstitusjoner». 

Galleri Ask er et visningssted for samtidskunst. Kunstneren arbeider frem utstillingen og sørger selv for 
frakt og montering av arbeidene i Galleri Ask.  

Nedtrekk - Oppfølging av Kulturplanen 
Verbalpunkt i Økonomi og handlingsplan må reverseres, slik at rammen til oppfølging av Kulturplanen 
reduseres med 390.000. Det gjør at handlingsrommet til å følge opp tiltak blir betydelig redusert. 

Nedtrekk - Overføring av tilskudd til Midgard vikingsenter/ Vestfold museene 
Utviklingsprosjekter som skal bidra til attraktivitet og økt aktivitet stoppes/utsettes. Markedsføring og 
synliggjøring av hovedattraksjonen reduseres. Markedsføring utenfor kommunen er spesielt viktig i de 
neste 4-5 årene da Vikingskipshuset/ (Kulturhistorisk museum i Oslo) er stengt, og vikingopplevelser på 
Borre vil være ekstra attraktivt. 

Nedtrekk - Tilskudd til Horten kirkelige fellesråd 
Kirkelig fellesråd har fått sin forholdsmessige del av nedtrekket fra Kommunedirektøren. De har 
synliggjort konsekvenser som fremgår i egne vedlegg til Økonomi- og handlingsplan som bør leses 
gjennom i sin helhet.   
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I budsjettprosessen med Kirkelig fellesråd har det vært avholdt flere møter mellom administrasjonen i 
fellesrådet ved kirkevergen og administrasjonen i Horten kommune. Fra Horten kommune har det vært 
representanter fra Kultur og samfunnsutvikling, Teknisk og økonomi.   

Den økonomiske situasjonen oppleves som krevende for Kirkelig fellesråd, noe de er tydelige på i sin 
korrespondanse 

Nedtrekk- Overføring av støtte/tilskudd til Kobben 
Kobben Inkubatoren har stor betydning for utvikling av nye, fremtidsrettede og bærekraftige 
arbeidsplasser i Horten og regionen ellers. Horten har en sterk klynge av teknologibedrifter og -miljøer 
som gir gode samarbeidsmuligheter for både gründere og vekstbedrifter tilknytte Kobben inkubatoren. 
Vi har over flere år sett gode resultater i form av nye levedyktige bedrifter og et innovativt samarbeid 
med etablerte aktører som Kongsberggruppen og Universitetet i Sørøst-Norge. Et kutt i støtten fra 
Horten kommune vil være et negativt signal også ift videre støtte fra SIVA og fylket. 

Netto driftsrammer 

 

Beløp i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 

Sum driftsutgifter 95 3801 95 218 94 551 94 551 

Sum driftsinntekter -21 936 -21 936 -21 936 -21 936 

Netto driftsramme 73 445 73 282 72 615 72 615 
 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 
Kultur og samfunnsutvikling      
A. Jørgensensgate - N. Enggate- gateløp mot sjøen 0 0 2 500 0 2 500 
Amfi (eldre toalettbygg) ved torget/Apotekergata - forprosjekt 0 0 0 500 500 
Bakkenteigen kulturhus- bevegelige lamper 1 000 0 0 0 1 000 
Bibliotekplassen- styrke og utvikle urban møteplass 500 1 500 0 0 2 000 
Bystrategi Åsgårdstrand 300 300 300 0 900 
Digitalt Munchsenter 140 0 0 0 140 
Gjestehavna og Apotekergata-styrke koblingen mellom disse 0 1 000 0 0 1 000 
Indre Havn sanering forurensning 2 200 2 200 2 200 2 200 8 800 
Investeringer Horten Kirkelig fellesråd 6 800 5 800 7 500 7 200 27 300 
Kulturskolen- forprosjekt lydisolering og akustisk tilpasning 250 0 0 0 250 
Levende by 600 600 600 0 1 800 
Nytt gulvbelegg på biblioteket 0 400 0 0 400 

Sum Kultur og samfunnsutvikling 11 790 11 800 13 100 9 900 46 590 
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Teknisk 
 

Status 
 
Enhetene i Teknisk består av Eiendom, Kommunalteknisk drift, Kommunalteknisk plan, Park og idrett og 
Prosjektavdeling. 

 

Enhetene i Teknisk har kompetente medarbeidere og ledere og leverer tjenester av høy kvalitet. 

Det er noe variasjon tjenestene imellom, men resultatene ligger godt over gjennomsnitt for landet der 
det er mulig å sammenligne. Det er en økt utfordring fra tidligere år å oppnå et bærekraftig vedlikehold 
innen alle områder grunnet for lite midler. Arealene øker og midler til drift og vedlikehold økes ikke 
tilsvarende, for 2023 kuttes rammen ytterligere. 

Effektivisering og digitalisering fortsetter i stort omfang og bidrar til at driftskostnader reduseres. Dette 
frigjør midler til vedlikehold, men ikke i stort nok omfang til å dekke behovene. 

Kommunalområdet Teknisk har vektlagt egenproduksjon framfor innkjøp av tjenester, og har en egen 
strategi for rekruttering og opplæring. For øyeblikket er personalsituasjonen tilfredsstillende. 

Teknisk har hatt positiv utvikling mht. sykefravær de siste årene.  

Ut fra personalundersøkelser er situasjonen i kommunalområde Teknisk meget god.  

Kommunalområdet har oppgaver innen all kommunal infrastruktur, og er bl.a. sentral i kommunal 
beredskap. Av oppgaver kan nevnes: 

• Planlegging, gjennomføring, styring og kontroll av alle kommunale bygge og anleggsprosjekter 

• Administrering av selvkostområdet med oppgaver innen vann, avløp, renovasjon, feiing og slam. 
(VARF) 
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• Planlegging av kommunens infrastruktur mot ekstremvær 

• Forurensningsmyndighet 

•  

• Vann- og avløpsmyndighet 

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

• Ivareta internkontroll, drift og vedlikehold av all kommunal eiendomsmasse 

• Inngåelse av utbyggingsavtaler 

• Kjøp, salg, inn- og utleie av eiendom 

• Brannvern i kommunale bygg på systemnivå 

• Renhold av all kommunal bygningsmasse og leide bygg 

• Boligadministrasjon (teknisk) for kommunale boliger 

• Drift av vei, vann, avløp, renseanlegg og pumpestasjoner 

• Drift og vedlikehold av alle kommunale maskiner, biler og utstyr 

• Brøyting i form av egenproduksjon og administrasjon av innleide tjenester i vinterhalvåret 

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

• Parkeringstjeneste 

• Drift, vedlikehold og skjøtsel av kommunens idrettshaller, idrettsanlegg og park- og grønt 

• Samarbeid med idrettslag, velforeninger, ideelle organisasjoner, overordnede myndigheter og 
andre kommunale enheter 

• Sikring av kommunale friluftseiendommer mot ras og fall 

Budsjettpremisser og satsingsområder 

Budsjettpremisser 

Presisering vedrørende verdibevarende vedlikehold 

Det bemerkes at det ikke er funnet rom til å prioritere vedtatt handlingsregel for bærekraftig 
vedlikehold innen driftsbudsjettet. For å holde tildelt ramme er vedlikehold redusert fra 2022 budsjett 
med 2 millioner kroner. 

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. 

Med verdibevarende vedlikehold menes: Forebyggende (planlagt) vedlikehold som er nødvendig for å 
opprettholde kvaliteten på byggene og de tekniske installasjonene, for å sikre at byggene som helhet 
fungerer etter hensikten (iht. lover og forskrifter) innenfor en gitt brukstid slik at vedtatte tjenester kan 
utøves. 

Den økonomiske situasjonen i kommunalområdet medfører at det forebyggende vedlikeholdet av 
kommunens infrastruktur blir utfordret, og mål om bærekraftig vedlikehold av bygningsmassen vil ikke 
bli oppnådd. Det bemerkes at et redusert vedlikehold over tid vil øke risikoen for uforutsette skader på 
de investerte verdier samt akselererende forfall på bygningsmassen (ref. «NS 3454 Livssykluskostnader 
for byggverk» - Forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmasse). 
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(*) Vedtatt handlingsregel for kommunal bygningsmasse og idrettsanlegg bør endres fra 1 % av 
forsikringssummen til 100 kroner per kvm. Dette er i tråd med anbefaling i NS 3454. Basert på 165 000 
kvm formålsbygg tilsvarer dette 16,5 mill kroner per år i verdibevarende vedlikehold. 

Innovasjon 

Teknisk arbeider med flere innovasjonsprosjekter i den hensikt å redusere fremtidige driftskostnader 
samt øke kvalitet for innbyggerne: 

• Nytt digitalt renholdsystem gir mer effektiv drift, høyere kvalitet på renholdet samt lavere 
sykefravær 

• Digitalisering av VA–nettet med blant annet intelligente lekkasjesensorer og sensorer for å 
avdekke overløp fortsetter. Andre fagområder, herunder Samferdsel og Eiendom er 
implementert i prosjektet. 

• Solenergi vil implementeres og bidra til lavere energikostnader over tid, samt bidra positivt til 
miljø. 

• 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. 

• Utvikling av sensorer for å måle inneklima 

• Digitalisering av det kommunale vegnettet 

• Miljølandsbyen Skoppum 

• Gjenvinning av kloakkslam og destruering av mikroplast gjennom pyrolyse 

Folkehelse 

God folkehelse vil over tid bidra til reduserte utgifter for kommunen som helhet. Forebygging vil 
redusere behovet for reparasjon. Kommunalområde Teknisk bidrar til folkehelse innen sine naturlige 
ansvarsområder, herunder kan nevnes: 

• Rent drikkevann 

• Gode og trygge bygg 

• Idrettsanlegg 

• Turområder 

• Gode og trygge lekeplasser 

• Trafikksikkerhet, “trafikksikker kommune" 

Satsningsområder i handlingsplanperioden 

Boligsatsing og boligbygging i egen regi (iht. Boligsosial handlingsplan) samt utvikling av omsorgsboliger i 
samarbeid med Helse. 

Klimatilpasning og miljø med bl.a: 

• Fossilfri byggeplass som satsningsområde 

• Bruk av massivtre i prosjekter 

• Digitalisering ved bruk av IOT teknologi 



Horten kommune Økonomi – og handlingsplan 2023-2026 
 

Side 137 av 151 

• Solceller 

• Klimareduksjoner innen transport 

• Miljølandsbyen Skoppum 

Brannforebygging i kommunen: 

• Boligen, personen og sosiale omgivelser (pårørende, virksomheter i kommunen) 

• At tiltakene i kommunalt eide boliger er systematisert og blir fulgt opp 

• At Boligsosial handlingsplan ivaretar brannvern og blir revidert 

• Å lukke avvik etter tilsyn, årskontroller  

• At samtlige tjenesteområder har fokus på-, bidrar og arbeider med brannvern 

• At brannrisikoen hos den enkelte leietaker/tjenestemottaker kartlegges gjennom 
kartleggingsmodellen fra «Brannløftet» 

Andre satsningsområder er effektivisering (LEAN) og ENØK. 

Sammendrag budsjett 

 
Kort oppsummering av kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett 2023 

Økonomien i Teknisk er ved inngangen til 2023 på et minimum i fht. ivaretakelse av lovverk med økt 
risiko og fare for å ikke kunne løse de lovpålagte oppgavene og uforutsette hendelser (liv og helse).  

Prisøkninger knyttet til materiell, drivstoff og energi er utfordrende og gir mindre produksjon for avsatte 
midler. Bygningsmassen er i forholdsvis bra stand, men det er utfordrende å løse oppdukkende feil og 
mangler. 

Eksterne IKS øker sine priser betydelig mer enn deflator og dette medfører reduksjoner i 
handlingsrommet for kommunalområdet. 

Det bemerkes at det ikke er funnet rom til å prioritere vedtatt handlingsregel for bærekraftig 
vedlikehold innen driftsbudsjettet. 

• Arealøkning kvadratmeter bygningsmasse basert på kommunale vedtak over flere år medfører 
økte kostnader til løpende drift (renhold, energi, VA, service av tekniske systemer, reparasjoner, 
renovasjon etc.) samt vedlikehold av bygningsmasse - kommunalområdet er ikke kompensert 
tilsvarende de økte utgifter. 

• Kommunalområdet har også økte kostnader til drift og vedlikehold av park- og grøntområder 
som følge av arealøkning de seneste år (Indre Havneby). 

• Økte materialpriser og priser på eksterne tjenester gir mindre til vedlikehold. 

Det er ikke funnet rom i budsjettforslaget til noen økt eller ny tjenesteproduksjon. Innen Park og idrett 
vil det bli iverksatt tiltak som reduserer leveransene i fht. leke- og friområder som er lite i bruk. På disse 
områdene vil det legges til rette for urbane engområder hvor insekter får bedre levekår. 

Behovet for kommunale boliger er økende og vil bli vektlagt i økonomiplanperioden. 

Kommunalområdet vil fortsatt prioritere effektivisering og digitalisering høyt for å frigjøre midler fra 
drift til vedlikehold. Fokus på energiøkonomisering, LEAN og innovasjon vil være viktige faktorer i dette 
arbeidet innen alle fagområder. Forebygging av konsekvenser av ekstremvær vil også være prioritert. I 
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tillegg vil fokuset for ivaretakelse av folkehelseloven og helseforebyggende tiltak prioriteres i 
handlingsplanperioden. 

Økte gebyrer innen selvkostområdet grunnet tilpasninger til klima og miljø, og prisjustering i forhold til 
kommunal deflator. Eksterne aktører har ikke bundet energiprisene og innbyggere i Horten vil få økte 
gebyrer på bakgrunn av dette. Økte renter påvirker også gebyrenes størrelse. 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 133 893 133 893 133 893 133 893 

Sum Tekniske justeringer 5 506 5 506 5 506 5 506 
Sum Budsjettendringer inneværende år 2 598 2 598 2 598 2 598 
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan -125 -610 -938 -938 

Konsekvensjusteringer 7 979 7 494 7 166 7 166 

Konsekvensjustert ramme 141 872 141 387 141 059 141 059 

Nye tiltak     
Klisterfjerning i Hortenshallen 200 200 200 200 
Sum Nye tiltak 200 200 200 200 

Endringer i tjenesteproduksjonen     
Estimerte utgifter til integrering av nye flyktninger 1 300 0 0 0 
Økning i deltakerandel Vestfold Interkommunale 
Brannvesen (VIB) 

600 600 600 600 

Økte kostander til drivstoff utover prisjustering 1 500 1 500 1 500 1 500 
Økte materialkostnader og varer og tjenester 2 000 2 000 2 000 2 000 
Økte strømkostnader utover deflator, binding av strøm til 
kr 3 pr. kWh 

19 000 19 000 19 000 19 000 

Sum Endringer i tjenesteproduksjonen 24 400 23 100 23 100 23 100 
Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon     
Innsparing 2 mill kWh spot -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 
Redusert asfaltering av vei -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Redusert vedlikehold av bygg -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Redusert vikarbruk Park og Idrett -300 -300 -300 -300 
Undervarme til kunstgressbaner i Lystlunden og Borre 
settes ikke i drift 

-500 -500 -500 -500 

Sum Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon -10 300 -10 300 -10 300 -10 300 
Endrede økonomiske forutsetninger     
Avkjøringstillatelser- ny innntekt -200 -200 -200 -200 
Redusert aktivitet innenfor renhold -800 -800 -800 -800 
Redusert bemanning teknisk (naturlig avgang uten å 
erstatte) 

-700 -700 -700 -700 

Redusert overtidsbruk arrangementer og 
vintervedlikehold 

-500 -500 -500 -500 

Økte inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Sum Endrede økonomiske forutsetninger -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 

Nye tiltak og realendringer 11 100 9 800 9 800 9 800 

Ramme 2023-2026 152 972 151 187 150 859 150 859 
 

 

Nye tiltak 
 
Klisterfjerning i Hortenshallen 
Ekstrabevilgning for å fjerne klister ifm. rullestol rugbyen ble vedtatt politisk 2. tertial 2021. Dette er ved 
en feil ikke videreført i kommende økonomiplaner. Det er behov for en årlig bevilgning på kr 200 000 til 
videreføring av dette. Rammen til Teknisk/ renhold må styrkes tilsvarende fra og med 2023. 
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Endringer i tjenesteproduksjonen 
 
Estimerte utgifter til integrering av nye flyktninger 
Flyktningesituasjonen som følge av krigen i Ukraina har medført et høyt bosettingstall for 2022. Det er 
høyst usikkert hvordan situasjonen i Ukraina vil påvirke flyktningestrømmen i 2023. I budsjettet er det 
derfor lagt til grunn den økonomiske effekten av bosettingen for 2022. Anmodning om bosetting for 
2023 forventes å bli behandlet av kommunestyret i desember 2022. Grunnet usikkerhet og høy risiko 
knyttet til både inntekter og utgifter til bosettingen i 2023, vil dette måtte følges nøye gjennom 
månedsrapporter og påfølgende nødvendige justeringer gjennom tertialrapporten etter hvert som vi 
hvordan flyktningesituasjonen vil utvikle seg i 2023. Kommunalområdet vil vurdere å styrke allerede 
etablerte tiltak, og ellers prioritere tiltak for barn og unge. 

Økning i deltakerandel Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) 
VIB har varslet en økning i deltakerandelen på hele 11 % for 2023 grunnet økte priser på varer og 
tjenester og lønnsoppgjør. 

Økte kostander til drivstoff utover prisjustering 
Priser på drivstoff har økt utover prisjustering. Dette gjelder både biogass, bensin og diesel. 

Økte materialkostnader og varer og tjenester 
Materialkostnader, varer og tjenester inkl vedlikehold har økt utover prisjustering som er innarbeidet i 
budsjettet. Kostnader til biobrensel har doblet seg. 

Økte strømkostnader utover deflator, binding av strøm til kr 3 pr. kWh 
Energiprisen i Norge har ila. de siste to årene vært økende. Horten kommune bandt strømprisen på et 
tidligere tidspunkt for å ha forutsigbarhet for kostnadene. For 2022 har bindingen vært 90 % fast 10 % 
spot. Avtalene er utformet slik at for 2023 reduseres bindingen til 70 %. Kommunedirektøren har 
innenfor sine fullmakter besluttet å binde ytterligere 15 %. Prisen på de siste 15 % er 3 kroner pr kWh. 

Horten kommune har i et langsiktig perspektiv arbeidet med energisparing og har lavest forbruk pr. 
kvadratmeter i landet.  For å redusere kostnadene ytterligere er det igangsatt spareprogram. 

Kostnaden er beregnet som følger: 

70 % bundet til kr 1 pr. kWh (økning fra 2021 med ca. kr 0,40 pr. kWh) 

15 % bundet til kr 3 pr. kWh  

15 % ubundet (spot) 

Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon 
 
Innsparing 2 mill kWh spot 
Horten kommune har i et langsiktig perspektiv arbeidet med energisparing og er lavest i landet per. kWh 
pr. kvadratmeter.  For å redusere kostnadene ytterligere er det igangsatt spareprogram. 
Spareprogrammet fremmes i egen politisk sak 09. november 2022 og i øk. og handlingsplan er det et 
eget delkapittel knyttet til energisparing. Administrasjonen mener at det vil være mulig å spare inntil 2 
mill. kWh uten inngripende tiltak for innbyggerne. Sparetiltaket har en usikker innsparing, men det er 
lagt inn 3 kroner pr. kWh som utgangspunkt. 
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Redusert asfaltering av vei 
Økning i priser og nedtrekk i tildelt ramme gjør at asfaltering reduseres til et minimum. 

Redusert vedlikehold av bygg 
Vedlikeholdsmidler må reduseres pga. generelt nedtrekk i rammen.  Det har tidligere vært meldt ifra om 
utfordringer knyttet til bærekraftig vedlikehold av bygningsmassen. Reduksjonen vil medføre ytterligere 
utfordringer. 

Redusert vikarbruk Park og Idrett 
Redusert vikarbruk innen park- og grønt vil medføre at vedlikehold og oppfølging av grønne områder blir 
redusert i sommerperioden. Videre vil tiltaket kunne ha konsekvenser for åpningstider i svømmehallen 
knyttet til at det ikke vil bli satt inn vikar ved sykefravær. 

Undervarme til kunstgressbaner i Lystlunden og Borre settes ikke i drift 
Det er tidligere vedtatt at kommunen skal dekke inntil kr 250 000 for undervarme i Lystlunden og kr 250 
000 til Borre idrettspark. Midlene benyttes inntil rammen er oppbrukt.  

Rammen til Park og Idrett er tidligere styrket med kr 500 000. Det er ikke mulig innen den økonomiske 
rammen å gjennomføre tidligere vedtak basert på økende energipriser og tilgjengelig økonomisk 
ramme. 

 

Endrede økonomiske forutsetninger 
 
Avkjøringstillatelser- ny inntekt 
Det behandles avkjøringstillatelser og dette har fram til nå ikke hatt gebyrinntekter. Dette vil nå bli 
fakturert med kr 2 500 pr avkjøringstillatelse. 

Redusert aktivitet innenfor renhold 
Det vil være nødvendig å redusere aktivitetene innen renhold. Punktene under beskriver hvilke tiltak 
som tenkes gjennomført: 

• Ikke praksiskandidat fra NAV med kr 200 000. 

• Redusert 40% stilling kr 200 000. 

• Redusert vikarbruk kr 400 000. 

Konsekvens er redusert kvalitet på renhold og ved sykdom vil ikke vikarer bli benyttet. 

Redusert overtidsbruk arrangementer og vintervedlikehold 
Det er budsjettert med 12 stk. brøyteuttak. Gitt at vinteren blir slik som budsjettert, vil noe av 
brøytingen måtte skje innenfor normal arbeidstid. Konsekvenser av dette vil kunne være mer isete veier 
og dårlig fremkommelighet i tidsrommet før veiene blir brøytet. Kommunale samleveier, bakker og veier 
som benyttes av offentlig kommunikasjon vil bli prioritert. 

Støtte til arrangementer vil skje innenfor normal arbeidstid. 

Økte inntekter 
Økte inntekter fra utleie. 
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Netto driftsrammer 

 

Beløp i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 

Sum driftsutgifter 353 737 351 952 351 624 351 624 

Sum driftsinntekter -200 765 -200 765 -200 765 -200 765 

Netto driftsramme 152 972 151 187 150 859 150 859 
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Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 
Teknisk      
Aktivitetsanlegg og trafikksikkerhet ungdomsskoler 4 000 0 0 0 4 000 
Bakkeåsen skole- forprosjekt utbedring radon 500 0 0 0 500 
Biler, maskiner og utstyr (uten VA) 500 500 500 500 2 000 
Brannvern forebygging i utleieboliger 6 000 0 0 0 6 000 
Brannvern-tett trehusbebyggelse Åsgårdstrand 1 481 0 0 0 1 481 
Bygningsmessige oppgraderinger-diverse bygg 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Campus Vestfold 4 403 3 000 0 0 7 403 
ENØK tiltak kommunale bygg 10 000 10 000 2 000 2 000 24 000 
Forprosjekt slambehandling - pyrolyse (selvkost) 1 000 0 0 0 1 000 
Garasje Kopstad 1 000 0 0 0 1 000 
Horten medisinske senter- bygningsmessige utbedringer 1 000 0 0 0 1 000 
Horten svømmehall- innvendig og utvendig oppgradering 500 500 0 0 1 000 
Idrettsanlegg- utskifting utendørs belysning 500 500 500 500 2 000 
Infrastruktur Indre Havneby 0 0 0 0 0 
Innovasjon- effektstyring av bygg 500 0 0 0 500 
Kjølemaskiner- utskifting 0 0 400 400 800 
Kjøp og salg tomter/stripearealer 100 100 100 100 400 
Lystlunden idrettspark- nærmiljø og aktivitetsanlegg div. 300 300 0 1 500 2 100 
Maskiner og annet utstyr VA 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
Nordre gangbro Kanalen 3 000 10 000 0 0 13 000 
Ny bydel Horten havn-infrastruktur 3 000 0 50 000 50 000 103 000 
Nye/ brukte varebiler til renhold 500 0 0 0 500 
Nytt driftsanlegg (andel VA) 0 2 000 35 000 0 37 000 
Nytt driftsanlegg (uten VA) 0 0 35 000 0 35 000 
Nytt lekeplassutstyr 500 500 500 500 2 000 
Oppgradering av branntiltak etter pålegg 850 250 250 250 1 600 
Oppgradering av renholdssoner 1 000 0 0 0 1 000 
Oppgradering badebrygger og stupemuligheter 0 0 0 2 000 2 000 
Oppgradering og etabl av flere SD anlegg 1 000 0 0 0 1 000 
Orerønningen H2 regulering og klargjøring (slalombakken) 0 4 000 4 000 5 000 13 000 
Park og idrettsanlegg- diverse investeringer 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 
Regulering av nullutslippsområde Skoppum 0 0 0 0 0 
Rehabilitering Lystlunden kunstgress - nytt kunstgress 
treningsbane 

0 3 000 0 0 3 000 

Robotisering av renhold 1 500 1 500 0 0 3 000 
Salg arealer Fagerheim skole (til utbyggere) 0 0 0 0 0 
Salg av areal Indre Havneby 300 0 0 0 300 
Salg av barnehagetomter i Åsgårdstrand (ved Paletten) 0 0 0 0 0 
Salg av HAC-området 0 0 0 0 0 
Sikkerhetstiltak utearealer ved kommunale bygg 500 500 500 500 2 000 
Sikring mot fall fra tak kommunale bygg 2 000 1 000 0 0 3 000 
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder 500 500 500 500 2 000 
Smart City Vestfold VA 2 000 2 000 2 000 0 6 000 
Start- monument Borre 150 0 0 0 150 
Tosidig forsyning vann til Horten 50 083 0 0 0 50 083 
Trafikksikkerhetstiltak 500 500 500 500 2 000 
Utbedringer for utendørs kunst 750 750 0 0 1 500 
Vann og avløp 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

Sum Teknisk 138 417 79 900 170 250 102 750 491 317 
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Horten havn 
 

Status 
 
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 21.06.19 nr 70: «Lov om havner og farvann» og andre bestemmelser gitt i medhold av 
denne lov. Horten havn har herunder ansvar for drift av kommunens kaianlegg og havneinnretninger.  

Havna skal forvalte Horten kommunes havnekapital i samsvar med lov og vedtatte retningslinjer og 
målsettinger. 
  

Horten havn har i dag en anleggsmasse bestående av ca 300 dekar uteareal, ca 900m kaifront og ca 8 
500 kvm bygningsmasse.  

• All infrastruktur tilknyttet riksveisambandet Horten – Moss med biloppstillingsplass og 2 
fergeleier 

• Dypvannskai med 2 kraner; en 20 tonns portalkran og en 25 tonns mobil havnekran 

• Tre gjestehavner; Åsgårdstrand, Horten og Sykehusbrygga på Indre havn 

• To småbåthavner; Åsgårdstrand med ca 310 båtplasser og Bankløkka båthavn med ca 16 
båtplasser for fritidsbåter. 

• Godshavn med lagringsområder for stålaktører samt Askos sjødroner. 

Havnevesenet har 11 ansatte hvorav 6 i administrasjonen og 5 i driftsavdelingen. 
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Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett -20 183 -20 183 -20 183 -20 183 

Konsekvensjustert ramme -20 183 -20 183 -20 183 -20 183 

Endringer i tjenesteproduksjonen     
Økning driftskostnader havna 605 605 605 605 
Økt bemanning havna 750 750 750 750 
Økt omsetning -6 663 -6 663 -6 663 -6 663 
Sum Endringer i tjenesteproduksjonen -5 308 -5 308 -5 308 -5 308 

Nye tiltak og realendringer -5 308 -5 308 -5 308 -5 308 

Ramme 2023-2026 -25 491 -25 491 -25 491 -25 491 
 

 
Netto driftsrammer 

Beløp i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 

Sum driftsutgifter 52 395 52 395 52 395 52 395 

Sum driftsinntekter -52 395 -52 395 -52 395 -52 395 

Netto driftsramme     

 
 
Investeringsbudsjett 
 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2023 2024 2025 2026 2023-26 
Horten havnevesen      
Havna- Egenkapitaltilskudd KLP 2023 50 50 50 50 200 
Havna- Molosikring dekke Åsgårdstrand 4 000 2 000 0 0 6 000 
Havna- Ny kai Fyllinga 0 0 4 000 0 4 000 
Havna- Nye strømsøyler i Åsgårdstrand 0 3 000 0 0 3 000 
Havna- Nytt brøyteskjær 150 0 0 0 150 
Havna- Nytt el kjøretøy 800 0 0 0 800 
Havna- Nytt parkeringshus i havneområde 5 000 5 000 0 0 10 000 
Havna- Oppgradering byrom i Havna 2 000 3 000 2 000 2 000 9 000 
Havna- Oppgradering dypvannskaia 0 5 000 10 000 10 000 25 000 
Havna- Reisetorg fergeleier 500 8 000 0 0 8 500 
Havna- Rustadbrygga hotelltomt 8 000 8 000 0 0 16 000 
Havna- Salg av hotelltomt 150 0 0 0 150 
Havna- Salg av tomt HS4 150 0 0 0 150 
Havna- Salg av tomt KBA 5 på Langgrunn 0 0 0 0 0 
Havna- Salg av tomt KBA 9 på Langgrunn 0 0 0 0 0 
Havna- Salg av tomt Portalbygget 150 0 0 0 150 
Havna- Toalett vaktbu Indre Havn 5 000 5 000 0 0 10 000 

Sum Horten havnevesen 25 950 39 050 16 050 12 050 93 100 
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NAV Horten 
 

Status 
 
NAV Horten er et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune, og skal yte både statlige og 
kommunale arbeids- og velferdstjenester. Partnerskapet har ansvaret for at tjenestene leveres samlet til 
det beste for innbyggerne i kommunen. 

 

Kontorets kommunale tjenester leveres i tett samarbeid med statlige tjenester på området og er 
regulert i partnerskapsavtalen mellom Horten kommune og NAV Vestfold 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. NAV Horten forvalter statlige virkemidler og 
tiltak som kan føre mennesker nærmere arbeid. Vi håndterer forvaltningsoppgaver knyttet til ytelser 
som dagpenger, arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad m.m.  NAV Horten forvalter også 
kommunens tjenester knyttet til lov om sosiale tjenester, gjeldsrådgivning og tvungen forvaltning. 
Kommunalområdet forvalter også Husbankens ordninger startlån og bostøtte. I tillegg har NAV Horten 
ansvaret for bosetting av flyktninger og kvalifisering til arbeidslivet. NAV Horten leverer ulike 
arbeidsrettede tiltak knyttet til kommunale tjenester som kvalifiseringsprogrammet, individuell 
oppfølging og introduksjonsprogrammet 

NAV Horten har ca. 90 ansatte fordelt på 5 avdelinger. Andelen kommunalt ansatte er omtrent 60 
%. Kommunalområde fatter cirka 5 800 enkeltvedtak per år knyttet til økonomisk sosialhjelp. NAV 
Horten har cirka 1850 aktive brukere og et bruttobudsjett på ca. 3 milliarder. 

  



Horten kommune Økonomi – og handlingsplan 2023-2026 
 

Side 146 av 151 

Budsjettpremisser og satsingsområder 

Budsjettpremisser 

Innovasjon 

NAV er ledende i offentlig sektor når det gjelder digitalisering av etatens tjenester. Kommunalområdet 
arbeider aktivt med å ta disse i bruk og få ønsket effekt og gevinstrealisering av digitaliseringen. NAV 
Horten er også første kontor som har tatt i bruk digital sosialhjelpssøknad (Digisos), og det arbeides nå 
med å se på nye måter å automatisere og effektivisere denne tjenesten. I tillegg jobbes det med 
kontinuerlig utvikling av de digitale tjenestene med tanke på forbedring.   

Folkehelse 

Det å være i arbeid, bo tilfredsstillende og ha en forutsigbar økonomisk situasjon er vesentlige faktorer 
for god folkehelse. NAV har et særskilt ansvar for å bidra til at den enkelte er i arbeid, og er således en 
viktig bidragsyter på en rekke områder innen folkehelseperspektivet. Kommunalområdet deltar derfor i 
en rekke prosjekt, samarbeidsarenaer og lignende hvor folkehelse er på agendaen.  

Satsningsområder i økonomiplanperioden 

NAV har særskilt fokus på unge under 30 år, flyktninger og langtidsledige. Dette følger også av statlige 
føringer. Dette innebærer at NAV prioriterer ressurser og tiltak inn mot disse tre målgruppene. Denne 
satsningen videreføres i hele planperioden. 
 
NAV ser en endring over tid i brukergruppen. Ledigheten er lav og arbeidsmarkedet er bra. Dette gjør at 
antall personer som er i behov for bistand fra NAV er lavere enn tidligere år. Vi ser at andelen under 30 
år som er i behov for bistand er halvert i de senere år, men de som er i behov for bistand trenger med 
omfattende og sammensatt bistand da det ofte er psykiske utfordringer som er hinderet for å komme i 
arbeid. Gjennom et tett samarbeid med Enhet for rus og psykisk helse over år, ser vi behovet for å 
kunne tilby denne gruppen et tettere og bedre tilbud hvor samarbeid og samtidighet med psykisk helse 
er nødvendig. Det er derfor foreslått oppstart av tiltaket “IPS Ung” som er basert på metodikken 
Supported Employment (mer info). Dette tiltaket jobber etter evidensbaserte metoder og sikrer 
samtidighet i behandlingstilbudet og arbeidslinjen med gode resultater ved økt overgang til arbeid for 
denne gruppen.  

I brukergruppen over 30 år ser vi en økning, spesielt i de som er i behov for supplerende økonomisk 
sosialhjelp da egen inntekt ikke strekker til. Dette er en gruppe som har økt i 2022 som følge av økning i 
prisnivået på mat, strøm, drivstoff, renter mv. Det er derfor foreslått å styrke oppfølgingen av denne 
gruppen ved å styrke antall årsverk som jobber med denne gruppen for å øke overgangen til arbeid.  

Flyktningesituasjonen som følge av krigen i Ukraina har medført et høyt bosettingstall for 2022. Det er 
høyst usikkert hvordan situasjonen i Ukraina vil påvirke flyktningestrømmen i 2023. I budsjettet er det 
derfor lagt til grunn den økonomiske effekten av bosettingen for 2022. Anmodning om bosetting for 
2023 forventes å bli behandlet av kommunestyret i desember 2022. Grunnet usikkerhet og høy risiko 
knyttet til både inntekter og utgifter til bosettingen i 2023, vil dette måtte følges nøye gjennom 
månedsrapporter og påfølgende nødvendige justeringer gjennom tertialrapporten etter hvert som vi 
hvordan flyktningesituasjonen vil utvikle seg i 2023.  

https://www.fhi.no/publ/2017/supported-employment-for-arbeidssokere-med-bistandsbehov-en-systematisk-ove/
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Sammendrag budsjett 

 
Kommunalområdet har et krevende budsjett for 2023. Ledigheten er på det laveste siden 2008 (2.8%) 
mot normalt rundt 4%. Nedgangen i ledigheten kombinert med et godt arbeidsmarked, gjør at NAV 
Horten har det laveste antall brukere på mange år. På den andre siden ser NAV konsekvensen av det 
økte prisnivået i samfunnet. Dette er spesielt synlig gjennom en betydelig økning i antall personer over 
30 år som er i behov for supplerende sosialhjelp i tillegg til egen inntekt. Foreløpig ser vi ikke en 
tilsvarende effekt for de under 30 år hvor antallet er omtrent halvert de siste 5-6 årene. Overordnet ser 
vi at færre er i behov for NAV sine tjenester, men at det er større og mer omfattende behov for bistand 
hos de som nå er brukere hos NAV. Dette krever tettere oppfølging av brukerne for å gi riktig bistand til 
å komme i arbeid og utdanning. Dette gjør også at kvalifiserende tiltak for å øke muligheten i 
arbeidsmarkedet er derfor svært viktig i tiden fremover.  
 
Flyktningesituasjonen som følge av krigen i Ukraina har medført et høyt bosettingstall for 2022. I tillegg 
kommer det kvoteflyktninger og familiegjenforeninger. Det er høyst usikkert hvordan situasjonen i 
Ukraina vil påvirke flyktningestrømmen i 2023. I budsjettet er det derfor lagt til grunn den økonomiske 
effekten av bosettingen for 2022. Anmodning om bosetting for 2023 forventes å bli behandlet av 
kommunestyret i desember 2022. Grunnet usikkerhet og høy risiko knyttet til både inntekter og utgifter 
til bosettingen i 2023, vil dette måtte følges nøye gjennom månedsrapporter og påfølgende nødvendige 
justeringer gjennom tertialrapporten etter hvert som vi hvordan flyktningesituasjonen vil utvikle seg i 
2023. Hovedutfordringen for å sikre vedtatt bosetting er om vi klarer å skaffe tilveie boliger til 
nyankomne flyktninger. Det er primært større leiligheter og eneboliger som er utfordrende å få tak i. 
Det er et tett og koordinert samarbeid mellom kommunalområdene NAV, Teknisk og Helse og velferd 
for å sikre tilfredsstillende boliger, både via kommunale boliger og på det private markedet.  

Situasjonen i arbeidsmarkedet for alle har bedret seg etter pandemien, men vi ser nå klare tegne på at 
prisnivået gir bedrifter utfordringer i tiden fremover. Det er derfor forventet at ledigheten vil øke inn i 
2023. Samtidig som arbeidsledigheten går ned, er det fortsatt behov for forsterket innsats for de unge 
under 30 år og for de ledige fra landgruppe 2 og 3. Mange i disse gruppene er uten tilstrekkelige 
kvalifikasjoner og erfaringer, som gjør at de fortsatt blir stående utenfor arbeidsmarkedet. Tettere 
oppfølging og bruk av statlige og kommunale virkemidler står her sentralt og disse gruppene vil være 
prioritert i statlige og kommunale tiltak.  I tillegg har vi økt antall unge og fra landgruppe 3 på 
kvalifiseringsprogrammet som gjør at vi skal kunne gi de utdanning og kurs som styrker muligheten for 
varig tilknytning til arbeid.  

Videre er nivået på sosialhjelp forventet til å ligge ca. 1.8 mill. over nivået i 2022, men dette er en 
usikker prognose da behovet for sosialhjelp øker i takt med pris- og rentenivået.  

Sosialhjelp til boligrelaterte utgifter er den største utgiftsposten. Over 28 millioner utbetales hvert år til 
dette formålet, og utgjør over halvparten av det totale sosialhjelpsbudsjettet. Med bakgrunn i Agenda 
Kaupang sin rapport, er det grunn til å hevde at muligheten til å redusere sosialhjelpsnivået i all 
hovedsak relateres til det boligsosiale arbeidet. Sammenlignbare kommuner (bl.a. Ullensaker), har 13 
mill lavere nivå på sosialhjelp som kan knyttes til et mer systematisk og koordinert boligsosialt og 
boligpolitisk arbeid. Dette arbeidet er igangsatt, og det samarbeides på tvers av aktuelle 
kommunalområder for å få til dette i Horten.  

Kommunalområdet har innsparingstiltak for 10.1 mill. i 2023. Det er høy risiko knyttet til faktisk effekt av 
tiltakene, og avhengighet rundt forhold i arbeidsmarkedet og til endringer i statlige trygdeytelser, om vi 
skal oppnå balanse i budsjettet. Videre er kommunalområde avhengig av å ha nok ansatte til å kunne 
følge opp det økte antallet samt gi et korrekt tjenestetilbudet for at tiltakene skal ha effekt. Endring i 
antall sosialhjelpsmottakere og flyktninger vil ha en stor effekt på budsjettet. Tilsvarende vil 
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langtidseffekten av dagens situasjon rundt inflasjon og prisvekst  være avgjørende både med tanke på 
antall sosialhjelpsmottakere, og ikke minst for brukernes mulighet for overgang til arbeid. Forutsatt at 
dagens situasjon ikke endres vesentlig i 2023, vurderes budsjettet som krevende og med høy risiko 
grunnet forhold NAV i liten grad kan påvirke.  

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 

 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 109 014 109 014 109 014 109 014 

Sum Tekniske 
justeringer 

3 497 3 497 3 497 3 497 

Sum 
Budsjettendringer 
inneværende år 

2 415 2 415 2 415 2 415 

Sum Endringer i tiltak 
sist vedtatte 
økonomiplan 

-4 593 -4 858 -5 131 -5 131 

Konsekvensjusteringer 1 319 1 054 781 781 

Konsekvensjustert 
ramme 

110 333 110 068 109 795 109 795 

Nye tiltak     
Styrket oppfølging av 
sosialhjelpsmottakere 
over 30 år 

650 650 650 650 

Styrket oppfølging av 
unge under 30 år med 
psykiske lidelser 

1 300 1 300 1 300 1 300 

Sum Nye tiltak 1 950 1 950 1 950 1 950 
Endringer i 
tjenesteproduksjonen 

    

Estimerte utgifter til 
integrering av nye 
flyktninger 

12 100 0 0 0 

Økt behov for 
utdeling av 
boligtilskudd til 
etablering 

1 600 1 600 1 600 1 600 

Økt behov for 
økonomisk sosialhjelp 

1 800 1 800 1 800 1 800 

Sum Endringer i 
tjenesteproduksjonen 

15 500 3 400 3 400 3 400 

Innsparinger grunnet 
endret 
tjenesteproduksjon 

    

Øke overgang til 
arbeid og utdanning 
for de under 30 år 

-1 780 -1 780 -1 780 -1 780 

Økt overgang til 
arbeid og utdanning 
for de over 30 år 

-3 570 -3 570 -3 570 -3 570 

Sum Innsparinger 
grunnet endret 
tjenesteproduksjon 

-5 350 -5 350 -5 350 -5 350 

Endrede økonomiske 
forutsetninger 

    

Økt overgang til 
arbeid og utdanning 
for de over 30 år 

-3 600 -3 600 -3 600 -3 600 
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 Økonomiplan 

 2023 2024 2025 2026 
Økt overgang til 
arbeid og utdanning 
for de under 30 år 

-1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Sum Endrede 
økonomiske 
forutsetninger 

-4 800 -4 800 -4 800 -4 800 

Nye tiltak og 
realendringer 

7 300 -4 800 -4 800 -4 800 

Ramme 2023-2026 117 633 105 268 104 995 104 995 
 

 

Nye tiltak 
 
Styrket oppfølging av sosialhjelpsmottakere over 30 år 
Antall sosialhjelpsmottakere over 30 år er økende gjennom 2022 grunnet økt prisnivå i samfunnet. 
Spesielt er dette synlig ved at det er økning i personer som trenger supplerende sosialhjelp i tillegg til 
egen inntekt. Det er behov for å styrke oppfølgingen av denne gruppen for å bidra til økt økonomisk 
selvstendighet.  

Styrket oppfølging av unge under 30 år med psykiske lidelser 
NAV ser en nedgang i antall personer under 30 år som er i behov for bistand. De som nå trenger bistand 
har et mer sammensatt utfordringsbilde, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser. Det er derfor 
foreslått å etablere IPS Ung for de under 30 år i samarbeid med Enhet for rus og psykisk helse. Dette er 
en evidensbasert metodikk som ivaretar samtidighet i behandling og arbeidslinjen med gode resultater 
på overgang til arbeid.  

 

Endringer i tjenesteproduksjonen 
 
Estimerte utgifter til integrering av nye flyktninger 
Flyktningesituasjonen som følge av krigen i Ukraina har medført et høyt bosettingstall for 2022. Det er 
høyst usikkert hvordan situasjonen i Ukraina vil påvirke flyktningestrømmen i 2023. I budsjettet er det 
derfor lagt til grunn den økonomiske effekten av bosettingen for 2022. Anmodning om bosetting for 
2023 forventes å bli behandlet av kommunestyret i desember 2022. Grunnet usikkerhet og høy risiko 
knyttet til både inntekter og utgifter til bosettingen i 2023, vil dette måtte følges nøye gjennom 
månedsrapporter og påfølgende nødvendige justeringer gjennom tertialrapporten etter hvert som vi 
hvordan flyktningesituasjonen vil utvikle seg i 2023. Kommunalområdet vil vurdere å styrke allerede 
etablerte tiltak, og ellers prioritere tiltak for barn og unge. 

Økt behov for utdeling av boligtilskudd til etablering 
Kommunalområde NAV har ansvar for startlånsordningen på vegne av Husbanken. I tillegg til startlån, 
kan det gis tilskudd for at vanskeligstilte på boligmarkedet kan få lån til å kjøpe egen bolig. Fra 2020 er 
ordningen med at dette finansieres av Husbanken endret, og kommunen må nå selv budsjettere med 
denne ordningen. Summen er basert på antatt nivå for 2023.  

Økt behov for økonomisk sosialhjelp 
Estimert økt behov basert på månedsrapporter og prognose for 2022. Hovedårsaken til økningen er den 
generelle prisveksten og økt antall personer som er i behov for supplerende sosialhjelp.  
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Innsparinger grunnet endret tjenesteproduksjon 
 
Øke overgang til arbeid og utdanning for de under 30 år 
Redusere sosialhjelpsutgifter til de under 30 år gjennom flere tiltak ved å øke overgang til arbeid. 
Tidligere og tettere oppfølging av nye sosialhjelpsmottakere, bruk av statlige og kommunale virkemidler 
for å sikre overgang til arbeid og utdanning. Øke overgangen til arbeid for de med psykiske lidelser i 
samarbeid med Enhet for rus og psykisk helse (IPS Ung). Målet med tiltaket er å redusere 
stønadslengden og øke overgangen til arbeid slik at flere blir helt eller delvis økonomisk selvhjulpen.  

Økt overgang til arbeid og utdanning for de over 30 år 
Redusere sosialhjelpsutgifter til de over 30 år gjennom flere tiltak ved å øke overgang til arbeid. 
Tidligere og tettere oppfølging av nye sosialhjelpsmottakere, bruk av statlige og kommunale virkemidler 
for å sikre overgang til arbeid og utdanning. Målet med tiltaket er å redusere stønadslengden og øke 
overgangen til arbeid slik at flere blir helt eller delvis økonomisk selvhjulpen.  

 

Endrede økonomiske forutsetninger 
 
Økt overgang til arbeid og utdanning for de over 30 år 
Øke overgangen til arbeid og utdanning for mottakere av sosialhjelp over 30 år gjennom tett og tidlig 
oppfølging og systematisk bruk av statlige og kommunale virkermidler. Tiltaket forutsetter at 
arbeidsmarkedet er godt og at det er god tilgang på ledige stillinger.  

Økt overgang til arbeid og utdanning for de under 30 år 
Øke overgangen til arbeid og utdanning for mottakere av sosialhjelp under 30 år gjennom tett og tidlig 
oppfølging og systematisk bruk av statlige og kommunale virkermidler. Tettere og bedre koordinert 
tilbud til brukere med psykiske utfordringer er en forutsetning. Tiltaket forutsetter at arbeidsmarkedet 
er godt og at det er god tilgang på ledige stillinger.  

Netto driftsrammer 

 
  

Beløp i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 

Sum driftsutgifter 121 112 108 747 108 474 108 474 

Sum driftsinntekter -3 479 -3 479 -3 479 -3 479 

Netto driftsramme 117 633 105 268 104 995 104 995 
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Vedlegg 
 

Utredede innsparingstiltak og investeringsprosjekter 
 
I tillegg til de innsparingstiltakene som ligger inne i kommunedirektørens forslag til økonomi- og 
handlingsplan for 2023-2026, er det i forbindelse med økonomiplanprosessen utredet tiltak for 
tilsammen 24,9 mill. kroner.  

Investeringsprosjekter som ikke er innarbeidet, men som ligger som alternativer til økonomiplanen, er 
også utredet og lagt inn som mulige alternativer. 

Tiltakene ligger som vedlegg til økonomiplanen, og kan leses i følgende link: 

Utredede innsparingstiltak og investeringsprosjekter 

Økonomianalyse 2021 - Agenda Kaupang 

 
Økonomianalyse 2021 - Agenda Kaupang 

Alternativer barnehage og allaktivitetshus Åsgårdstrand 

 
Videre utredning av prosjektalternativer for allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand 

 

https://pub.framsikt.net/2023/horten/bm-2023-innsparingstiltak/
https://www.horten.kommune.no/innsyn7/wfdocument.ashx?journalpostid=2021061101&dokid=1272810&versjon=1&variant=A&
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i9a964818-cf1d-4eea-8143-a18a15487b37/AB%C3%85%20videre%20utredning%20-%20rapport%20h%C3%B8st%202022%20-%20rev.%2025.10.pdf

