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Agenda

1. Hovedfokus i økonomiplanperioden

2. Overordnede føringer i budsjettet

3. Kommunalområdene

4. Finans og investering

5. Oppsummering og videre prosess



Administrasjonssjefens prioriteringer

Kommuneplanens samfunnsdel fire 

fokusområder

Opprettholde vedtatte handlingsregler for å 

redusere framtidige låneopptak og fortsatt 

gode tjenester for kommunens innbyggere

Innovative og effektiviserende løsninger som 

løser morgendagens utfordringer

Videre fokus på bolig, arbeid, natur og miljø
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Hovedlinjer i statsbudsjettet

Statsbudsjettet legger føringer for satsing 

innen:

• Tidlig innsats barnehage og skole

• Videreføring, opptrappingsplan 

innen rus

• Oppstrappingsplan innen habilitering

og rehabilitering

• Gratis kjernetid for 2-åringer, økt 

tilgang på barnehagelærere og flere 

lærerspesialister i grunnskolen



Statsbudsjettet medfører økte 

effektiviseringskrav i kommunal 

sektor • Innslagspunktet for refusjon av 

særlig ressurskrevende øker med 

50 000 pr bruker

• Bemanningsnorm innen 

kommunale- og private barnehager 

synes ikke fullfinanisert

• Usikkerhet rundt finansiering av 

utskrivningsklare pasienter innen 

rus og psykisk helse



Budsjettforutsetninger

Administrasjonssjefens budsjettforslag 
baserer seg på:

• Føringer fra økonomi- og handlingsplan 
2018-2021

• Statsbudsjettet

• Lokalpolitiske vedtak

Pris- og lønnsforutsetninger i 2019: 

• Lønnsvekst 3,25% 

• Kommunal deflator 2,8% 
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Oppfølging av kommuneplanen i 
kommende fireårsperiode

• Alle kommunalområdene tar utgangspunkt i 

kommunens fire fokusområder som er attraktivitet,

god oppvekst, trygghet for innbyggerne samt natur og 

miljø

• Hvert kommunalområde har utarbeidet mål under 

hvert fokusområde 

• Målene er mer konkrete og målbare

• Målene detaljeres ytterligere i virksomhetsplanene 

som utarbeides før første rapportering i 2019



Kommunalområde Administrasjon
Satsningsområder i økonomiplanperioden

Hovedsatsningen for kommunalområdet vil i neste 

fireårsperiode være å sikre effektive og lett 

tilgjengelige tjenester med god service.

Administrasjonen skal forenkle, fornye og 

forandre kommunikasjon, tjenester og 

arbeidsprosesser i møte med innbyggere, ansatte 

og politikere – med særlig vekt på å utvikle og ta i 

bruk gode, digitale løsninger.



Kommunalområdets ambisjon:



Kommunalområde Administrasjon
Hovedpunkter fra budsjettforslaget 2019

Driftsbudsjettet sikrer fortsatt fokus på
• Digitaliserte arbeidsprosesser og kommunikasjon, både 

internt og overfor innbyggere
• Kompetanseutvikling
• Klart språk
• Effektivisere og forenkle interne støtte og styringsprosesser 

opp mot målene i kommuneplanen
• Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Vi forsterker og satser innovativt på disse punktene 
gjennom prosjektsatsingen: «Horten 2.0 forenkle, fornye, 
forandre – for Horten» finansiert over investeringer



Kommunalområde Oppvekst
Satsningsområder i økonomiplanperioden

Kommunalområdet har som 

hovedoppgave å gi barn gode 

oppvekstvilkår i nær forståelse og 

samarbeid med foresatte gjennom 

tverrfaglig samarbeid på forebyggende 

arenaer 

”God oppvekst 
for alle i Horten”



Kommunalområde Oppvekst
Målsettinger i økonomiplanperioden

• Hortensbarnehagen gir et kvalitetsmessig 
godt tilbud som dekker barn og foresattes 
behov.

• Hortenskolen gir opplæring som fremmer 
medborgerskap, muligheter til utdanning, 
yrke og samfunnsdeltakelse

• I Barn- og familietjenesten opplever 
innbyggerne tilgjengelighet, medvirkning og 
gode forebyggende tiltak.
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Kommunalområde Oppvekst
Målsettinger i økonomiplanperioden

• Alle skoler og barnehager er helsefremmende

• Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst 
sikrer samordning av våre tjenester for barn og 
unge.

• I Hortensbarnehagen lærer barn verdien av 
bærekraftig utvikling ved å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen.

• I Hortenskolen lærer alle elevene om bærekraftig 
utvikling i et lokalt, regionalt og globalt perspektiv.

• Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett 
tid.



Kommunalområde Oppvekst
Hovedpunkter fra budsjettforslaget 2019

• Viderefører  i hovedsak tjenestenivå fra 2018

• Imøtekommer pedagognorm i barnehage og skole

• Imøtekommer norm for voksentetthet i 
barnehagene

• Reduserte inntekter på grunn av færre flyktninger

• Inkludert skoleskyss m/SFO for Fagerheim skole 
høsten 2019 ved renovering av skolen

• Leksehjelp med pedagog 1.-4.trinn og 9.-10.trinn 
er inkludert i tillegg til lovpålagt
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Kommunalområde Oppvekst
Hovedpunkter fra budsjettforslaget 2019

• Moderasjonsordninger for barnehage og SFO. 

• Økt budsjett barnevern pga økt antall 
plasseringer i statlige tiltak

• Flere profesjoner tilgjengelig i skole og 
barnehage. 3 miljøterapeuter ansatt i skole

• Fokus på tverrfaglig forebyggende arbeid med 
tidlig identifikasjon og relevante tiltak 



Kommunalområde Oppvekst
Hovedpunkter fra budsjettforslaget 2019

• Videreutvikle HOPP - Helsefremmende 
oppvekst med fokus på folkehelse inklusiv 
kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse

• Videreutvikling av ansattes kompetanse i 
lærende organisasjoner 

• Tilgjengelighet til lavterskeltilbud

• Tiltaksplan er konkretisert for å møte 
økonomiske utfordringer



Kommunalområde Helse og velferd
Satsningsområder i økonomiplanperioden

• Sørger for at innbyggerne får 

nødvendige og forsvarlige tjenester

• Sørger for tilgjengelige, forutsig-

bare og sammenhengende

tjenester 

• Bidrar til å redusere fattigdom

• Samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten



Kommunalområde Helse og velferd
Satsningsområder i økonomiplanperioden

• Samhandler og samarbeider i utvikling av 

tjenester

• Nye arbeidsmåter og innovasjon



Kommunalområde Helse og velferd
Hovedpunkter fra budsjettforslaget 2019

• Opprettholde tjenestenivå fra 2018

• Vekt på innovasjon via ny teknologisk 

plattform for responssenter, trygghetsalarmer 

og velferdsteknologi.

• Styrking av rusfeltet

• Dreining mot hjemmebasert omsorg ved 

omlegging av kapasitet på forsterket avdeling 

på sykehjem

• Forebygging og frivillighet



Kommunalområde Helse og velferd
Hovedpunkter fra budsjettforslaget 2019

• Satsing på tjenesteutvikling og 

velferdsteknologi

• Dreining mot hjemmebasert omsorg

• Kompetanse og ressurser på tvers av 

enheter og kommunalområder

• Forebygging



Kultur og samfunnsutvikling



Kultur og samfunnsutvikling
Målsettinger i økonomiplanperioden

Hovedmål:

• Skape kulturopplevelser og 
møteplasser for innbyggerne 

• Sikre god deltakelse i kommunens 
kulturtilbud. 

• Ressurs og koordinator for 
kommunens langsiktige utvikling 
som samfunn og organisasjon. 

• Sikre god næringsutvikling i 
kommunen og ivaretakelse av 
folkehelseloven



Kultur og samfunnsutvikling

Tiltak: 

• Strakstiltak og utviklingstiltak i tråd med 
planverket for å skape en attraktiv  og 
levende kommune- Fyrverkerikonsert, 
Vikingearv mv.

• Rehabilitering av Kulturkvartalet og 
Raadhuset i Åsgårdstrand

• Styrker næringsutvikling, gründerskap og 
attraksjonsbygging 

• Fokus på markedsføring og samarbeid 
med Hortenlove og Visit Vestfold



Kultur og samfunnsutvikling

Tiltak: 

• Stor aktivitet i utbyggings- og 
samferdselsprosjekter, kapasiteten økes for å 
opprettholde fremdrift.

• Områdeplan Åsgårdstrand og Horten havn 

• Rullering av Kommuneplanens arealdel

• Digitalisering av tjenesteproduksjonen i 
plan- og byggesak

• Økt fokus på klima og miljø 

• Styrke folkehelse i strategisk planarbeid



Kommunalområde Teknisk
Hovedpunkter fra budsjettforslaget 2019

• Videreføring av dagens tjeneste -
produksjon

• Økt vedlikeholdsbudsjett i forhold til 
tidligere år innen eiendom og vei

• Fokus på forebygging - ekstremvær

• Fokus på effektiv drift av alle enheter 
for å frigjøre ytterligere midler til 
målrettet vedlikehold

• Fokus på innovasjon, forebygging og 
folkehelse



Kommunalområde Teknisk
Satsningsområder i økonomiplanperioden

Kommunalområdet jobber aktivt for å finne
kostnadseffektive løsninger som bidrar å
komme nærmere plan for bærekraftig
vedlikehold for kommunens infrastruktur.

Viktige faktorer vil være :
• Energiøkonomisering
• Mer effektiv bruk av bygg,
• LEAN - prosesser
• Innføring av teknologi som gir 

innovasjon
• Forebygging og folkehelse
• Utvikling av ansatte



Teknisk, Utfordringer og tiltak

Utfordringer
• Nedtrekk på 1,2 mill
• Økt nettleie og energipris, 
• Oppnår ikke bærekraftig vedlikehold

• Ytterligere redusert vedlikehold pr kvm
• Etterslepet vil øke
• Varige skader på noen vei - strekninger

Tiltak
• Fortsatt fokus på innovasjon – herunder digitalisering 

og solfangst
• Fortsatt fokus på LEAN og effektivitet
• Fortsatt fokus på ENØK



Område Status Beløp

Vedlikehold veier Stort etterslep på asfaltering
Kartlegging viser:
• Kritisk 5800 m
• Stor 11300 m
• Middels 17200 m
• Liten 5400 m

Årlig behov: 3 mill årlig

Etterslep: 
Estimert 
40 – 60 mill

Vedlikehold idrettsanlegg Etterslep Årlig behov: 3 mill årlig

Etterslepet er ikke kalkulert, men antas 
å ligge i størrelsesorden 20 mill

Vedlikehold bygningsmasse Etterslep
Økende areal, fra 125 000 kvm til 150 
000 kvm
Økende energiutgifter

NS 3454, Livssykluskostnader for 
byggverk
Tilsier ca 100 kr/kvm pr år = 15 mill

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

Vedlikehold - Etterslep



Handlingsregel:

Ikke oppfylt

Vedlikehold
Fra og med 2017 skal følgende handlingsregler gjelde: 

• 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.

Vedtatt handlingsregel



Kommunalområde NAV Horten
Satsningsområder i økonomiplanperioden

• NAV Horten skal få flere i arbeid og 

færre på stønad

• NAV Horten skal bidra til å sikre 

gode boforhold



Kommunalområde NAV Horten
Satsningsområder i økonomiplanperioden

• NAV Horten skal sikre rett tjeneste og 

ytelse til rett tid

• NAV Horten skal levere gode digitale 

løsninger for kommunen sine 

innbyggere



Kommunalområde Horten 
havnevesen
Satsningsområder i økonomiplanperioden

Horten havn skal være en foretrukken 

og kostnadseffektiv 

omlastingsterminal mellom sjø- og 

landtransport i Oslofjorden. 

Havnevirksomheten skal bidra til økt 

næringsutvikling, attraksjons- og 

opplevelsesutvikling i Horten 

kommune



Kommunalområde Horten 
havnevesen
Satsningsområder i økonomiplanperioden

• Gjestehavnsparken vil bli opparbeidet og 

gjennomført i løpet av perioden. 

• Det vil bli utviklet nye 

administrasjonsbygg for både Viking 

Spedisjon og Bastø Fosen. 

• Horten havnevesen har kjøpt nytt 

lagringsareal på Skoppum som vil bli 

opparbeidet og ferdigstilt



Kommunalområde Horten 
havnevesen
Satsningsområder i økonomiplanperioden

• Areal som forblir til 

havnevirksomhet foran byen er 

redusert og vil måtte effektiviseres 

for framtiden

• Horten havnevesen har en økt 

satsning på vedlikehold som en 

strategi for å ta vare på 

anleggsmidlene
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Betalingssatsdokumentet

Forslag til endringer:

• Justert med kommunal deflator på 2,8%

• Justert i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter



Frie inntekter i økonomiplanperioden

• Finans består av frie inntekter fratrukket sentrale utgifter
• Horten kommune har ca 18 millioner kroner i redusert handlingsrom i økonomiplanperioden
• Dette skyldes blant annet økte finans- og pensjonskostnader



Pensjonsutgiftene vokser

• Pensjonskostnadene er fordoblet 

siden 2008

• Pensjonsforpliktelsene øker med 13 % 

i 2019

• Avviket mellom faktiske pensjons-

forpliktelser og hva som regnskaps-

føres i det aktuelle år kalles 

premieavvik

• For 2019 er premieavviket på 58 mill. 

kroner. 



Rente- og avdragsutgifter vokser

• I løpet av økonomiplanperioden stiger samlet gjeld til ca 2,6 mrd kroner

• Gjeld som påvirker handlingsregelen avtar på slutten av økonomiplanperioden og er innen vedtatte 
7,5%-regelen

• Store investeringer innen vann-, avløp og renovasjon øker mest i perioden



Prinsipper for prioritering av 
investeringsprosjekt

• Lovlig og forsvarlig

• Iverksatte prosjekt som ikke kan stoppes

• Politiske vedtak

• Investeringsprosjekt som reduserer fremtidige driftskostnader. 



Investeringsbudsjettet

Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett er i all hovedsak i tråd med 

tidligere politiske vedtak. 

Administrasjonssjefen har fokus på reduserte investeringsprosjekt i 

økonomiplanperioden. 

• Fagerheim og Nordskogen skole

• Idrettshall i Lystlunden og andre store prosjekter.

• Bygging av ny Indre havneby barnehage foreslås skjøvet ut av økonomiplanperioden. 

Dette vil ikke endre dagens tjenesteproduksjon vesentlig. 
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Administrasjonssjefens 
oppsummering

• Fokus på tiltak som over tid 
medfører en kommune som:

• Øker attraktiviteten

• Sikrer god oppvekst

• Gir trygghet for innbyggerne

• Fokuserer på natur og miljø

..og begrense behovet for framtidige 

låneopptak som påvirker kommunens 

handlingsrom



Administrasjonssjefens oppsummering

• Budsjettet er balansert i henhold til 

lovkrav

• Økt press på likviditeten grunnet 

høyt premieavvik

• Budsjettet setter fortsatt krav til 

økt effektivisering av dagens 

tjenesteproduksjon



Administrasjonssjefens oppsummering

• Nødvendige investeringer for å tilby lovlige, 

forsvarlige og effektive tjenester i 

kommende fireårsperiode

• Alle handlingsregler foreslås videreført fra 

kommunestyrets vedtak for budsjett 2018



Videre behandling av økonomiplanen 
2019-2022


