
2. tertialrapport 2018 

Horten kommune 

 

 

 

 

 

 

  

2.tertialrapporten redegjør for status for Horten kommune innen områdene økonomi, HR, 

internkontroll og oppfølging av vedtatte mål basert på kommuneplanens samfunndel.  

 



Innholdsfortegnelse 
1. Administrasjonssjefens innledning .................................................................................................. 6 

1.1. Økonomi .................................................................................................................................. 6 

1.2. HR ............................................................................................................................................ 7 

1.3. Internkontroll .......................................................................................................................... 7 

1.4. Mål- og resultatstyring ............................................................................................................ 7 

2. Kommunalområde Administrasjon ................................................................................................. 8 

2.1. Økonomi .................................................................................................................................. 8 

2.1.1. Fakta ................................................................................................................................ 8 

2.1.2. Vurdering ......................................................................................................................... 9 

2.1.3. Konklusjon ....................................................................................................................... 9 

2.2. HR ............................................................................................................................................ 9 

2.3. Internkontroll ........................................................................................................................ 11 

2.4. Mål- og resultatstyring .......................................................................................................... 12 

2.4.1. Mål 1 .............................................................................................................................. 12 

2.4.2. Mål 2 .............................................................................................................................. 13 

2.4.3. Mål 3 .............................................................................................................................. 14 

2.4.4. Mål 4 .............................................................................................................................. 15 

3. Kommunalområde Helse og velferd .............................................................................................. 16 

3.1. Økonomi ................................................................................................................................ 16 

3.1.1. Fakta .............................................................................................................................. 16 

3.1.2. Vurdering ....................................................................................................................... 17 

3.1.3. Konklusjon ..................................................................................................................... 18 

3.2. HR .......................................................................................................................................... 18 

3.3. Internkontroll ........................................................................................................................ 20 

3.4. Mål- og resultatstyring .......................................................................................................... 21 

3.4.1. Mål 1 .............................................................................................................................. 21 

3.4.2. Mål 2 .............................................................................................................................. 21 

3.4.3. Mål 3 .............................................................................................................................. 22 

3.4.4. Mål 4 .............................................................................................................................. 22 

3.4.5. Mål 5 .............................................................................................................................. 22 

3.4.6. Mål 6 .............................................................................................................................. 23 

3.4.7. Mål 7 .............................................................................................................................. 23 

3.4.8. Mål 8 .............................................................................................................................. 23 

3.4.9. Mål 9 .............................................................................................................................. 24 

3.4.10. Mål 10 ............................................................................................................................ 24 



4. Kommunalområde Oppvekst ........................................................................................................ 25 

1.1.1. Fakta .............................................................................................................................. 25 

1.1.2. Vurdering ....................................................................................................................... 25 

1.1.3. Konklusjon ..................................................................................................................... 26 

1.2. HR .......................................................................................................................................... 26 

1.3. Internkontroll ........................................................................................................................ 29 

1.4. Mål- og resultatstyring .......................................................................................................... 29 

1.4.1. Mål 1 .............................................................................................................................. 30 

1.4.2. Mål 2 .............................................................................................................................. 30 

1.4.3. Mål 3 .............................................................................................................................. 31 

1.4.4. Mål 4 .............................................................................................................................. 32 

1.4.5. Mål 5 .............................................................................................................................. 32 

1.4.6. Mål 6 .............................................................................................................................. 33 

1.4.7. Mål 7 .............................................................................................................................. 34 

5. Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling ........................................................................... 35 

5.1. Økonomi ................................................................................................................................ 35 

5.1.1. Fakta .............................................................................................................................. 35 

5.1.2. Vurdering ....................................................................................................................... 36 

5.1.3. Konklusjon ..................................................................................................................... 36 

5.2. HR .......................................................................................................................................... 36 

5.3. Internkontroll ........................................................................................................................ 36 

5.4. Mål- og resultatstyring .......................................................................................................... 37 

5.4.1. Mål 1 .............................................................................................................................. 37 

5.4.2. Mål 2 .............................................................................................................................. 38 

5.4.3. Mål 3 .............................................................................................................................. 38 

5.4.4. Mål 4 .............................................................................................................................. 39 

5.4.5. Mål 5 .............................................................................................................................. 39 

5.4.6. Mål 6 .............................................................................................................................. 40 

5.4.7. Mål 7 .............................................................................................................................. 41 

5.4.8. Mål 8 .............................................................................................................................. 41 

5.4.9. Mål 9 .............................................................................................................................. 41 

5.4.10. Mål 10 ............................................................................................................................ 42 

5.4.11. Mål 11 ............................................................................................................................ 42 

5.4.12. Mål 12 ............................................................................................................................ 42 

5.4.13. Mål 13 ............................................................................................................................ 43 

5.4.14. Mål 14 ............................................................................................................................ 43 



6. Kommunalområde Teknisk ............................................................................................................ 44 

6.1. Økonomi ................................................................................................................................ 45 

6.1.1. Fakta .............................................................................................................................. 45 

6.1.2. Vurdering ....................................................................................................................... 45 

6.1.3. Konklusjon ..................................................................................................................... 45 

6.2. HR .......................................................................................................................................... 46 

6.3. Internkontroll ........................................................................................................................ 46 

6.4. Mål- og resultatstyring .......................................................................................................... 47 

6.4.1. Mål 1 .............................................................................................................................. 47 

6.4.2. Mål 2 .............................................................................................................................. 47 

6.4.3. Mål 3 .............................................................................................................................. 48 

6.4.4. Mål 4 .............................................................................................................................. 48 

6.4.5. Mål 5 .............................................................................................................................. 48 

6.4.6. Mål 6 .............................................................................................................................. 50 

6.4.7. Mål 7 .............................................................................................................................. 50 

6.4.8. Mål 8 .............................................................................................................................. 51 

7. Kommunalområde NAV Horten .................................................................................................... 52 

7.1. Økonomi ................................................................................................................................ 52 

7.1.1. Fakta .............................................................................................................................. 52 

7.1.2. Vurdering ....................................................................................................................... 52 

7.1.3. Konklusjon ..................................................................................................................... 53 

7.2. HR .......................................................................................................................................... 53 

7.3. Internkontroll ........................................................................................................................ 54 

7.4. Mål- og resultatstyring .......................................................................................................... 54 

7.4.1. Mål 1 .............................................................................................................................. 54 

7.4.2. Mål 2 .............................................................................................................................. 55 

7.4.3. Mål 3 .............................................................................................................................. 55 

7.4.4. Mål 4 .............................................................................................................................. 56 

8. Horten havnevesen ....................................................................................................................... 57 

8.1. Økonomi ................................................................................................................................ 58 

8.1.1. Fakta .............................................................................................................................. 58 

8.1.2. Vurdering ....................................................................................................................... 58 

8.1.3. Konklusjon ..................................................................................................................... 58 

8.2. HR .......................................................................................................................................... 59 

8.3. Internkontroll ........................................................................................................................ 59 

8.4. Mål- og resultatstyring .......................................................................................................... 60 



8.4.1. Mål 1 .............................................................................................................................. 60 

8.4.2. Mål 2 .............................................................................................................................. 60 

8.4.3. Mål 3 .............................................................................................................................. 60 

8.4.4. Mål 4 .............................................................................................................................. 61 

8.4.5. Mål 5 .............................................................................................................................. 61 

9. Finans............................................................................................................................................. 62 

9.1. Innledning .............................................................................................................................. 62 

9.2. Frie inntekter ......................................................................................................................... 62 

9.3. Finansposter .......................................................................................................................... 64 

9.4. Øvrige fellesposter ................................................................................................................ 65 

9.5. Oppsummering ...................................................................................................................... 65 

10. HR .............................................................................................................................................. 66 

10.1. Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) ................................................................... 66 

10.2. Sykefravær ......................................................................................................................... 66 

10.3. Fraværsstatistikk................................................................................................................ 66 

10.4. 10-faktor- Medarbeiderundersøkelse ............................................................................... 67 

10.5. Medarbeidersamtaler........................................................................................................ 68 

10.6. HMS- og kvalitetsutvalg ..................................................................................................... 68 

10.7. Lærlinger ............................................................................................................................ 68 

11. Internkontroll ............................................................................................................................ 69 

11.1. Betryggende kontroll ......................................................................................................... 69 

11.2. Ledelse og styring i Horten kommune ............................................................................... 69 

11.3. Tertial - internkontroll ....................................................................................................... 72 

11.4. Tilsyn og kontroll- eksternt og internt 2.tertial ................................................................. 72 

11.5. Avviksoversikt – 2. tertial 2018 ......................................................................................... 75 

11.6. Avsluttende kommentarer ................................................................................................ 76 

 

  



1. Administrasjonssjefens innledning 
Attraktivitet, god oppvekst, trygghet for innbyggerne, natur og miljø er kommunens fokusområder 

vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel og ligger til grunn for Horten kommunes overordnede 

målsettinger.  

Planverket vektlegger også grunnleggende perspektiver som folkehelse og bærekraft. Innovasjon og 

engasjement er viktige egenskaper for at vi sammen skal lykkes med kommunens måloppnåelse. 

Kommunens etiske retningslinjer bygger oppunder en høy etisk standard og skal til enhver tid legge til 

rette for en tillitsskapende forvaltning. Kommunalområdene rapporterer at de er godt i gang med 

arbeidet med for å nå de mål som er satt i Horten kommune og beskrives innen de ulike 

kommunalområdene i denne rapporten.  

1.1. Økonomi 

Kommunalområde  

Tall i tusen 

Budsjett-
avvik 

Kommentar til avviket 

Administrasjon 

(Se kap 2 for detaljer) 
495 

Ingen tiltak nødvendig så langt - kun vurdering av interne 
justeringer innenfor totalrammen 

Helse og velferd 

(Se kap 3 for detaljer) 
-3 000 

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

Oppvekst 

(Se kap 4 for detaljer) 
2 000 

Kommunalområdet styrer mot et mulig mindreforbruk på 2,0 
mnok, men med  noen usikre faktorer. Dette gjelder 
plasseringer i barnevernet, antall enslige mindreårige 
flyktninger, refusjon særlig ressurskrevende brukere samt 
moderasjonsordning SFO som er iverksatt fra 1.august. 
Iverksatte tiltak har gitt resultater og vi er i ferd med å styre 
aktiviteten i forhold til forventet aktivitetsnivå for 2019 i 
henhold til rammer gitt i budsjettarbeidet for 2019. 

Kultur og 
samfunnsutvikling 

(Se kap 5 for detaljer) 

681 Kommunalområdet melder et lite mindreforbruk. 

Teknisk 
(Se kap 6 for detaljer) 

0 Teknisk styrer mot balanse innenfor sin tildelte ramme. 

NAV Horten 

(Se kap 7 for detaljer) 
-11 500 

I budsjettet har kommunalområdet tiltak for 17,5 mill. Tiltakene har 

vært de samme over 2 år. Vi ser på KOSTRA-tallene for 2017 at 

tiltakene har hatt effekt, men md en økning i antall mottakere, økte 

leiepriser og livsoppholdssatser at tiltakene gir minimal effekt på 

totalkostnaden. Årsakene til økningen i antall mottakere er 

sammensatt, og vil kreve bred og tett samarbeid på tvers av 

kommunalområder. Kommunalområdet har iverksatt flere tiltak for 

å søke reduseres utgiftene. Økte ressurser til de under 30 år, tett 

oppfølging av langtidsmottakere, helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier, Stasjonen, Fly-i-jobb mv. Tiltakene har effekt, 

men vi erfarer at dette er et arbeid som tar tid for å oppnå 



tilfredsstillende resultater. Samlet vurderes kommunalområdet å 

styre mot et merforbruk på ca 11,5 mill.kroner.  

 

Havna 

(Se kap 8 for detaljer) 
0 

Horten havnevesen styrer mot et positivt resultatavvik på kr 3,4 mill. 
og avsettes til bundne driftsformål ihht havne- og farvannsloven.  

Finans 
(Se kap 9 for detaljer) 

17 000 

Pr 2.tertial vurderer Administrasjonssjefen at finansområdet har 
en merinntekt på ca 17 millioner kroner. Dette skyldes reduserte 
pensjonskostnader og økte skatteinntekter for inneværende år.  

Administrasjonssjefen foreslår pr 2.tertial. Samlet vurderes økte skatteinntekter og reduserte 

pensjonskostnader å dekke opp samlet merforbruk innen Horten kommunes 7 kommunalområder. 

Administrasjonssjefen vurderer samlet status pr august til et mindreforbruk på ca 5,5 millioner kroner 

og tilsvarer 0,25% av samlede brutto driftsinntekter.  

Administrasjonssjefen vil vurdere inn mot 3.tertialrapporten som fremmes i desember ev 

budsjettjusteringer.  

1.2. HR 
For å dekke fremtidens behov for god og riktig arbeidskraft er det viktig at Horten kommune fremstår som 

en attraktiv arbeidsplass, med gode ledere, gode og helsefremmende arbeidsmiljøer. For å oppnå dette er 

fokus på HMS, hele stillinger, medbestemmelse, medarbeiderskap og ledelse viktig. 

Horten kommune har over tid rekruttert godt, med mange og gode søkere til de fleste stillinger. Horten 

kommune blir omtalt positivt ut over egne grenser som en kommune der mye positivt skjer. Dette, sammen 

med god lederopplæring er viktig for å yte gode tjenester til innbyggerne. 

Innen utgangen av 2018 har Horten kommune et mål om å redusere det totale sykefraværet til under 8,5%. 

Kommunen har de senere år hatt en positiv utvikling og pr utgangen av august var registrert sykefravær på 

6,9% og er meget gledelig. Det viktigste virkemiddelet for å nå dette målet er langsiktig, kontinuerlig jobbing 

med HMS og arbeidsmiljø, men oppfølging av syke og tilrettelegging på arbeidsplassen.  

1.3. Internkontroll 
Kommunalområdene melder at de stort sett er i rute mht internkontroll og årshjulets aktiviteter for 

2.kvartal. Administrasjonssjef vektlegger god ledelse, egenkontroll og en faglig forsvarlig tjeneste. Nye 

hendelser og avvik krever at Horten kommune til enhver tid har god kontroll og sørger for kontinuerlig 

forbedring og læring. Innføring av ny personvernlov, GDPR (General Data Protection Regulation) er i rute. 

De som behandler personopplysninger har nå fått et mer tydelig ansvar. Ny kommunelov er vedtatt i denne 

perioden. Kommunen forbereder nå opplæring og oppfølging før iverksetting av ny lov.  

1.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret i Horten kommune har vedtatt en rekke tjenesteproduserende mål i kommende 

økonomiplanperiode. I kapittel 2-8 har administrasjonssjefen beskrevet hvilke aktiviteter som er iverksatt 

for å nå målene i løpet av økonomiplanperioden. Tilnærmet alle målene er satt i prosess og vurderes å 

kunne nås pr utgangen av økonomiplanperioden. 

  



2. Kommunalområde Administrasjon 
Kommunalområdet vurderes å være i rute i forhold til vedtatte mål i økonomi- og handlingsplanen. Det 

jobbes bevisst med effektivitet, tilgjengelighet og god service opp mot de 4 fokusområdene i 

kommuneplanens samfunnsdel. Forventningene til tempoet i måloppnåelsen vurderes å være høyere enn 

det rammebetingelsene gir rom for. Dette innebærer at støttefunksjoner i noen grad kan oppleves som 

begrensende for andre tjenesteområders utviklingsbehov. Vi vurderer imidlertid at utviklingen i 

kommunalområdet er i tråd med vedtatte målsettinger for kommunalområdet. 

Kommunalområde administrasjon vurderer å ha god internkontroll, herunder økonomistyring, sykefravær, 

arbeidsmiljø, ajourholdte rutiner mv.  

2.1. Økonomi 

2.1.1. Fakta  

Kommunalområde Administrasjon 

(tall i tusen kroner) 
Regnskap 

pr. 2. tertial 
Års- 

prognose 
Års- 

budsjett 
Beregnet 
årsavvik 

Driftsutgifter 55 992 85 261 85 000 -261 

Driftsinntekter -5 058 -7 412 -6 656 756 

Netto driftsramme 50 934 77 849 78 344 495 

Pr. enhet 

10 - Politisk         

Driftsutgifter 2 489 4 905 4 920 15 

Driftsinntekter 0 0 0 0 

Netto driftsramme 2 489 4 905 4 920 15 

11 - Kommunalområde Administrasjon       

Driftsutgifter 6 916 9 413 9 450 37 

Driftsinntekter -960 -207 -381 -174 

Netto driftsramme 5 956 9 206 9 069 -137 

12 - Økonomiseksjonen         

Driftsutgifter 9 591 13 811 13 778 -33 

Driftsinntekter -739 -834 -818 16 

Netto driftsramme 8 852 12 977 12 960 -17 

13 - Internkontroll         

Driftsutgifter 470 820 833 13 

Driftsinntekter 0 0 0 0 

Netto driftsramme 470 820 833 13 

14 - Samfunnssikkerhet og beredskap       

Driftsutgifter 640 986 981 -5 



Driftsinntekter -112 -12 -12 0 

Netto driftsramme 528 974 969 -5 

15 - HR-seksjonen         

Driftsutgifter 13 769 22 006 22 010 4 

Driftsinntekter -1 255 -3 619 -3 298 321 

Netto driftsramme 12 514 18 387 18 712 325 

16 - IT-seksjonen         

Driftsutgifter 10 118 15 415 15 500 85 

Driftsinntekter -442 -1 034 -761 273 

Netto driftsramme 9 676 14 381 14 739 358 

17 - Skatteseksjonen         

Driftsutgifter 4 001 6 481 6 417 -64 

Driftsinntekter -658 -858 -742 116 

Netto driftsramme 3 343 5 623 5 675 52 

18 - Dokumentsenteret         

Driftsutgifter 5 634 7 867 7 773 -94 

Driftsinntekter -810 -766 -582 184 

Netto driftsramme 4 824 7 101 7 191 90 

19 - Kommunikasjon og service         

Driftsutgifter 2 364 3 557 3 338 -219 

Driftsinntekter -82 -82 -62 20 

Netto driftsramme 2 282 3 475 3 276 -199 

2.1.2. Vurdering 
Kommunalområdet styrer samlet sett mot balanse. Det vil trolig være nødvendig å omprioritere noe mellom 

seksjonene - spesielt for å dekke ubudsjettert møbelkjøp til møterom i rådhuset, samt overforbruk på 

fellesannonser. Kommunalsjefen vurderer at det er dekning for dette innenfor samlet ramme, gjennom god 

styring og noe lavere bemanning på HR-seksjonen. De største usikkerhetene er knyttet til IT-relaterte 

utgifter; overgang til leasing av PC’er og overgang til Microsoft 365/Teams. Her går utviklingen raskt, og 

budsjetteringen er usikker. Vi styrer imidlertid stramt, med sikte på å oppnå et mindreforbruk som vi vil 

vurdere at blir satt av på en årlig fondsoppbygging for valggjennomføring. 

2.1.3. Konklusjon 
Ingen tiltak nødvendig så langt - kun vurdering av interne justeringer innenfor totalrammen.  

2.2. HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 
Seksjonene i kommunalområde administrasjon har laget egne kompetanseplaner som fremgår av deres 

virksomhetsplaner. Kompetanseheving og utvikling av brukerveiledninger og struktur i fornyede IT-

systemer, samt kritisk kompetanse for nøkkelroller er prioritert. Hittil i 2018 har det vært sterkt fokus på 



GDPR (ny personvernlovgivning), og på innføringen av Framsikt som nytt styrings- og rapporteringsverktøy. 

Dette vil fortsatt ha høy oppmerksomhet, i tillegg til at vi iverksetter en pilot i det nye samhandling- og 

delingsplattformen «Teams» i 4. kvartal. Dette er en stor teknisk og kulturell omlegging som krever en 

fremoverlent og endringsvillig administrasjon. Videre vil fornyelse av kommunens ledelsesplattform, 

«Mestringsorientert ledelse», bli prioritert i opplæring av ledere. I tillegg har kommunalområde 

administrasjon ansvaret for delingsplattformen «KS-læring». Her har vi under produksjon digitale 

læringssekvenser for nyansatte, nye ledere og andre. Vi har samtidig sagt opp abonnement på annen 

(betalt) e-læring for å konsentrere oss om KS-læring og eventuelt gratis programvare som dekker behovene 

våre. 

Sykefravær 
Samlet sett er sykefraværet noe redusert siden samme tid i fjor. 

Sykefraværet har en positiv utvikling, og er nå nede på ca 4% hittil i år. Det er spesielt langtidsfraværet som 

er redusert. Dette ligger hittil i år på 1,85%, mot 1. kvartal 3,25%. Korttidsfraværet ligger relativt 

stabilt, rundt 2%. 

Det er god kontroll på langtidsfraværet. For eksempel er planlagte operasjoner over, slik at reduksjonen har 

vært forventet.  

Medarbeiderundersøkelse  
Horten kommune bruker 10- faktor medarbeiderundersøkelse. Dette er en undersøkelse laget av 

Kommuneforlaget i samarbeid med KS. Mange andre kommuner i Norge benytter dette systemet og som 

innebærer at vi i større grad enn tidligere kan sammenligne resultater med andre kommuner.  

Kommunalområde Administrasjon hadde en svarprosent på 89%. Dette vurderes som bra. 

Samlet resultat for Administrasjon, sammenliknet med gjennomsnittet for andre virksomheter i Norge som 

er registrert som «administrasjon»: 

Faktor Navn 
Kommunal-
område 
Administrasjon 

Landssnitt for 
alle enheter som 
er registrert 
som: 
Administrasjon 

Beskrivelse 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,3 4,3 Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om 
oppgavene oppleves som en drivkraft og som 
spennende og stimulerende. (Også kalt indre 
jobbmotivasjon) 

Faktor 2 Mestringstro 4,5 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt 
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet 
til å mestre utfordringer i jobbsammenheng. 

Faktor 3 Autonomi 4,5 4,4 Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å 
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben 
sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert 
jobbrolle. 

Faktor 4 Bruk av 
kompetanse 

4,4 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen 
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 
nåværende jobb. 



Faktor 5 Mestringsorientert 
ledelse 

4,3 4,0 Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider 
skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 
forutsetninger, slik at medarbeideren opplever 
mestring og yter sitt beste.  

Faktor 6 Rolleklarhet 4,5 4,2 Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den 
jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert 
og kommunisert. 

Faktor 7 Relevant 
kompetanse-
utvikling 

4,1 3,9 Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at 
medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til 
å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er 
avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, 
uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.  

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,7 4,6 Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb 
og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. 

Faktor 9 Mestringsklima 4,3 4,1 I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å 
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å 
rivalisere om å bli best. 

Faktor 10 Prososial 
motivasjon 

4,5 4,6 Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for 
andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig 
drivkraft for mange og har en rekke godt 
dokumenterte, positive effekter.  

Resultatet vurderes som meget bra, og gir en indikasjon på at det jobbes godt blant leder og ansatte for å 

opprettholde et utviklende arbeidsmiljø som grunnlag for god tjenesteproduksjon. 

Når vi vurderer resultatene pr seksjon, finner vi at det er størst variasjon innen faktor 7 

«kompetanseutvikling»; fra 2,9 på det laveste til 4,8 på det høyeste. Nærmeste leder har gjennomgang med 

sine ansatte, i tråd med metodikken i mestringsorientert ledelse», for å sikre at vi finner passende tiltak på 

lavest mulig nivå. 

Medarbeidersamtaler 
Alle seksjonene melder at medarbeidersamtaler gjennomføres i henhold til plan. Ny mal for 

medarbeidersamtaler er tatt i bruk i 2018 – basert på «mestringsorientert ledelse». 

HMS- og kvalitetsutvalg 
Kommunalområde administrasjon gjennomfører HMS- og kvalitetsutvalgsmøter jevnlig – ca 1 gang pr. 

måned. Saksliste tar utgangspunkt i det vedtatte mandatet for hva som skal behandles i møtene (status 

økonomi, sykefravær, hms, avvik osv). Alle seksjonsledere og sekretærene deltar, sammen med tillitsvalgt 

og verneombud. Referatene gjøres tilgjengelig i rutineportalen. Vi gjennomfører i tillegg 2 utvidede møter, 

der vi går grundig gjennom status på virksomhetsplan for hver seksjon. 

2.3. Internkontroll 

Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 
I tett samhandling med internrevisor gjennomgås styrende dokumenter systematisk. Vi har vært opptatt av 

å ha god oversikt over ajourhold av all styrende dokumentasjon på øverste nivå (på vegne av 

administrasjonssjefen), og har gjennomført en full gjennomgang, med vurdering av risiko, behov for 

fornyelse, og evt manglende dokumenter. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 
Kommunalområdet ligger godt an når det gjelder overordnede ROS-analyser, og kontroll på styrende 

dokumentasjon. Selv om vi er godt forberedt til GDPR, ser vi at den store jobben med å få alle 

databehandleravtaler, behandlingsprotokoller osv på plass, må ha fokus fremover.  



Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Tekst Antall 

Antall meldte avvik jan-sept 55 

Avvik ved tilsyn jan-sept 1 

Antall åpne avvik pr 30.sept 1 

Det er innmeldt 55 avvik hittil i år. Alle er lukket. Det er HR som er de mest aktive brukerne av 

avvikssystemet, med 32 avvik - disse benyttes aktivt til opplærings- og forbedringsarbeid i organisasjonen 

som helhet. 3 avvik har vært "svært alvorlig". Alle disse avvikene handlet om informasjonssikkerhet: 

 Feil i selve avvikssystemet mht mobile enheter.  

 Sensitiv informasjon sendt på epost 

 Feil på lås til arkiv med sensitiv informasjon 

Alle avvikene er håndtert og lukket. 

Avvikene er ofte knyttet til at ledere/ansatte i andre deler av organisasjonen ikke følger rutiner (manglende 

dokumentasjon ved ansettelser, feil opplysninger o.l.). Dette følges opp i hvert konkrete tilfelle, i tillegg til 

at det vurderes behov for rutineendringer og/eller generell opplæring. I de tilfellene det mangler rutiner, 

vurderes det hvorvidt det er nødvendig med rutiner – eller om det er tilfeldige hendelser. 

Kommunalsjefen vurderer det som positivt at ansatte benytter avvikssystemet til læring og forbedring, og 

at lukking av avvik gjennomføres sammen med ansatte, i tråd med hensikten. 

Det er gjennomført tilsyn med universell utforming av kommunens nettsider. DIFI gjennomførte tilsynet i 

1. tertial, og fant 1 avvik: «Horten kommune sikrer ikke alltid tilstrekkelig navigasjonsmuligheter på 

nettsiden». Avviket er nå lukket, blant annet gjennom å oppgradere til ny versjon av «ACOS 

skjemadesigner». 

2.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret vedtok i sak 128/17 en rekke mål for kommende økonomiplanperiode. Administrasjons-

sjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå de vedtatte målsettingene.  

2.4.1. Mål 1 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Kommunalområdet arbeider aktivt med digitalisering. I dette arbeidet legger vi til grunn kommunens 

vedtatte strategier for kommunikasjon og IKT. Fornyet versjon av kommunens sak/arkivsystem har satt oss 

i stand til å digitalisere postgang til/fra kommunen. Dette er en pågående prosess som trenger modning og 

læring både internt og for våre innbyggere. En av strategiene for å motivere for digitalisering er knyttet til 

nettsiden og sosiale medier. Disse er viktige kontaktflater mot innbyggerne. Kommunalområdet har også i 

2018 begrenset kapasitet til å gjennomføre kampanjer for å legge til rette for å øke innbyggernes digitale 

bruk. Likevel synes den generelle samfunnsutviklingen å trekke å retning av at stadig flere etterspør et 

digitalt alternativ. Internt har vi satt fokus på å gjøre om papirskjemaer til digitale skjemaer, og følger opp 

dette så langt/raskt det er kapasitet til det. Kommunalområdet er også pådriver for å ta i bruk nye digitale 

samhandlingsarenaer, og bygger systematisk kompetanse på dette. 

For at kommunen skal oppleves som lett tilgjengelig og med god service, er det viktig at sentralbord, 

nettsider og sosiale medier fungerer godt. Vi har følger opp måling av svartider på sentralbordet.  

Attraktivitet



 

Til og med 2. tertial mottok sentralbordet ca 28 000 telefonhenvendelser. Ca 60% ble besvart innen 10 

sekunder og 96% innen ett minutt (målet er 90%). Det gode resultatet er en konsekvens av at bemanningen 

er stabil, kompetent og serviceinnstilt – samtidig som den tekniske kapasiteten i sentralbordet er økt. 

Svartiden utfordres i noen grad av at vi legger flere interne servicefunksjoner til den samme bemanningen 

som betjener sentralbord og servicetorg. 

Antall følgere på kommunens Facebook-sider øker jevnt, og var pr. 2. tertial på ca 5800, som er ca 1000 

flere enn samme tid i fjor (målet er 7500 i handlingsplanperioden). Gjennom å prioritere kjøpte kampanjer 

for å øke antall følgere, kan dette målet nås raskere enn gjennom vår valgte strategi. Dette vurderes 

fortløpende. Evalueringen av kommunens nettsider er nå gjennomført av DIFI, og vi har forbedret sidene i 

henhold til tilbakemeldingen. Tilbakemeldingene fra innbyggerne er altoverveiende positive. 

Vi har innført og gjennomført intern brukerundersøkelse i «Bedre kommune» med svært gode resultater, 

og medarbeiderkartleggingen «10-faktor undersøkelse»; også med gode resultater. Dette bygger opp under 

kommunens attraksjonsverdi – som arbeidsplass. 

Det har vært gjennomført en LEAN-prosess på lønn- regnskap-skatt. Tiltaksplan for forbedring av prosesser 

lages og følges opp. 

Digitalisering, automatisering og integrasjon er strategier kommunalområdet jobber etter. I tillegg er det 

svært viktig for oss å holde tilstrekkelig fokus på intern opplæring for å sikre effektiv støtte og 

tjenesteproduksjon. Det er gjennomført Lederforum hver mnd med fokus på «Sånn gjør vi det i Horten». 

Lederforum er en viktig arena for ledere, og det er svært mange deltagere. 

Det er utarbeidet og godkjent overordnet kompetanseplan for hele kommunen. 

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

kapasitet.  

2.4.2. Mål 2 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Kommunalområdet følger opp skolenes IKT-satsing med mål om 100% dekning av elev-PCer i 

ungdomsskolen, og bidrar i strategiutviklingen til IKT i skolen. Hortensskolens ambisjonsnivå har økt til 100% 

dekning også for barneskoler, dette lå ikke inne i vedtatt budsjett, men dette er løst gjennom leasing av 

God oppvekst



PCer og nettbrett. Skybasert løsning for elever og lærere er i drift i alle skoler. Anskaffelse av nytt 

skoleadministrativt system er gjennomført. Gratis gjestenett for ungdom (og innbyggere forøvrig) bygges 

gradvis ut i aktuelle områder i Horten sentrum. 

Det er gjennomført rekruttering av nye lærlinger fra høsten 2017. Antallet er økt fra 18 til totalt 27. To av 

disse er ansatt direkte i Teknisk. Horten kommune er innmeldt i OKOS (opplæringskontoret for offentlig 

sektor), og vil på den måten gi enda bedre utdanningstilbud til våre lærlinger. 

Vi har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre «brukerundersøkelse» blant folkevalgte som som planlagt våren 

2018. Vår vurdering er at folkevalgte generelt er tilfreds med tilgjengelighet og service fra administrasjonen, 

samtidig som det pekes på forbedringsområder. 

Det er ikke gjennomført noen samlet undersøkelse av den opplevde interne støtten kommunalområdet gir 

til øvrig tjenesteproduksjon p.t. Det er stor pågang på interne helpdesk-funksjoner, selv om trykket på HR-

helpdesk har avtatt. Kommunalområdet jobber internt for at vi skal være åpne og nysgjerrige på hvordan 

vi kan utvikle støttefunksjonene i tråd med brukers behov, innenfor budsjettrammene. 

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

som et måleparameter under dette fokusområdet. Kommunalsjefen viser her til KOSTRA-rapporten som 

utarbeides hvert år – som vedlegg til årsregnskapet. En lavt bemannet administrasjon er ikke nødvendigvis 

effektiv for kommunen som helhet. Et eksempel kan være vårt mål om å øke antallet elev-PCer i skolen. 

Dette vil være effektivt for kommunen – i skolene – mens administrasjonen må øke bemanningen for å 

kunne håndtere det økte driften av PCer. Nye og/eller økte oppgaver (f. eks. politiske saker, IKT, egen 

lønnskjøring, A-melding) bidrar til økt ressursbehov. Administrasjonen skal være slank, effektiv og 

dimensjonert slik at den ikke blir en flaskehals i kommunens samlede effektivitet. For lav bemanning i 

administrasjonen gir økt behov for at det etableres administrative støttefunksjoner i andre 

kommunalområder. Det er en pågående diskusjon hvordan det er mest effektivt å fordele ressurser til 

støtte, drift og styring. 

2.4.3. Mål 3 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Kommunen har ambisiøse mål mht samfunnssikkerhet og beredskap. Det planlegges systematiske øvelser 

for å sikre at planverk, systemer og kriseorganisasjon fungerer som forventet ved en krise. Overordnet 

risiko- og sårbarhetsanalyse for samfunnssikkerhet i Horten kommune ble vedtatt 2017. Det jobbes også 

med oppfølging av tiltak foreslått i brannsikringsplanen for Åsgårdstrand. Innbyggerne i Horten kan føle seg 

trygge på at kommunen har et høyt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Vi har vurdert alternativ 

«katastrofe-lokalisering» av kriseledelse og sentrale driftsfunksjoner. Det er foreløpig ikke funnet 

økonomisk rom for dette. 

Kommunens kritiske datasystemer har en oppetid på over 99,9%. Det er effektivt og gir god sikkerhet at 

oppetiden på datasystemer er høy. Det arbeides også kontinuerlig med å finne smarte automatiske 

løsninger, som f. eks. integrasjoner mellom systemer – som reduserer feil og behov for feilrettinger. 

Samtidig øker omfang av – og krav til utsyr, samt kompleksiteten i systemene våre. Dette medfører økt 

behov for driftsressurser til bl.a. helpdesk. Prosjekt for utbedring av elektrisk anlegg i serverrom og prosjekt 

for etablering av slukkeanlegg i serverrom er gjennomført. Prosjekt med utskifting/oppgradering av gammel 

nettverksinfrastruktur gjennomført. Oppgradering av sak-/arkivsystemet Websak er gjennomført, 

oppgradering av HR-systemet Agresso er gjennomført. Utvidelse av trådløs dekning internt, og for 

Trygghet for innbyggerne



innbyggere pågår. Vi legger vekt på sikkerhet i våre informasjonssystemer, slik at innbyggerne skal være 

trygge på at informasjon er korrekt, pålitelig og ikke kommer på avveie. 

Skatteoppkreverfunksjonen i Horten er effektiv. Vi har en høy andel innbetalt restskatt i forhold til 

sammenliknbare kommuner, og god gjennomføring av arbeidsgiverkontroller som motvirker svart arbeid 

og arbeidslivskriminalitet. 

Etiske retningslinjer og tilhørende anti-korrupsjonsplan er oppe som tema i Lederforum og personalmøter. 

Det diskuteres etiske dilemmaer i flere fora.  

Kommunalområde Administrasjon har opprettet Personvernombud, og er godt i rute når det gjelder 

overgang til ny personvernforordning (GDPR). Administrasjonssjefen har opprettet et informasjons-

sikkerhetsutvalg der personvernombudet er sekretær.  

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

2.4.4. Mål 4 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
For å bygge opp under fokusområdet «Natur og miljø», publiserer vi jevnlige nyheter på Facebook som 

handler om Lystlunden, Sykkelbyen, HOPP, turmuligheter, gjenbruk osv. 

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

«Grønne» vurderinger (strømforbruk, miljøsertifiseringer etc) er med i alle anskaffelser. Innføring av 

«Follow-me» utskrifter er startet også på skolene (i drift for resten av kommunen). Dette reduserer antall 

feilutskrifter, og gir både økt sikkerhet og positive miljøeffekter. Enkelte strømsparingstiltak innført i 

kommunens nett. 

Det er gjort en gjennomgang av arbeidsrutiner for å minske papirbruk. Dette arbeidet pågår kontinuerlig. 

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

  

Natur og miljø



3. Kommunalområde Helse og velferd 
Helse og velferd har et merforbruk knyttet til omlag 2 mill høyere kostnader i Hjemmetjenesten og noe 

lavere inntekter på egenbetaling og refusjoner fra staten. Voksenhabilitering forventer høyere aktivitet 

resten av året og melder et merforbruk knyttet til lovpålagte tjenester. Noen av enhetene melder 

mindreforbruk grunnet vakanser og stram økonomisk styring. Inntektene på refusjoner er usikre frem til 

statsbudsjettet legges frem høsten 2018. Med tiltak forventes det å redusere merforbruket noe. Den 

samlede estimerte utfordringen er derved kr 3 mill. 

Sykefraværet i Helse og velferd viser synkende tendens og ligger på 9,09% i 2. tertial som er ned fra 10,97% 

i 1. tertial. 

Kommunen benytter 10-faktor som verktøy for medarbeiderundersøkelser og ble gjennomført våren 2018. 

Resultatet viser 61,1% deltagelse og resultater på linje med landsgjennomsnittet.  

Helse og velferd jobber systematisk med forbedring av rutiner og har tilfredsstillende internkontroll. Antall 

avvik er stabilt og mål- og resultatstyring foregår planmessig samtidig med at det arbeides med en revisjon 

av målsettinger med tilhørende indikatorer.  

3.1. Økonomi 

3.1.1. Fakta 

Kommunalområde Helse og Velferd 

(tall i tusen kroner) 
Regnskap 

pr. 2. tertial 
Års- 

prognose 
Års- 

budsjett 
Beregnet 
årsavvik 

Driftsutgifter 391 610 604 737 597 025 -7 712 

Driftsinntekter -55 785 -132 779 -128 078 4 701 

Netto driftsramme 335 824 471 958 468 947 -3 011 

Pr. enhet 

20 - Kommunalsjef Helse og velferd       

Driftsutgifter 3 347 4 609 4 225 -384 

Driftsinntekter -5 037 -2 535 -2 151 384 

Netto driftsramme -1 691 2 073 2 074 1 

21 - Hjemmetjenesten         

Driftsutgifter 92 747 139 779 136 165 -3 614 

Driftsinntekter -4 355 -20 521 -19 101 1 420 

Netto driftsramme 88 392 119 258 117 064 -2 194 

22 - Legetjenester         

Driftsutgifter 15 379 24 177 23 941 -236 

Driftsinntekter -4 057 -5 680 -5 433 247 

Netto driftsramme 11 323 18 497 18 508 11 

23 - Horten Helsehus         

Driftsutgifter 63 958 96 095 92 753 -3 342 



Driftsinntekter -14 329 -18 500 -15 690 2 810 

Netto driftsramme 49 629 77 596 77 063 -533 

24 - Helse- og boligservice         

Driftsutgifter 10 154 14 741 15 165 424 

Driftsinntekter -3 888 -2 000 -2 000 0 

Netto driftsramme 6 266 12 741 13 165 424 

26 - Rus og psykisk helse         

Driftsutgifter 26 887 44 395 46 046 1 651 

Driftsinntekter -2 563 -5 535 -6 383 -848 

Netto driftsramme 24 324 38 861 39 663 802 

27 - Voksenhabilitering         

Driftsutgifter 74 133 117 234 115 018 -2 216 

Driftsinntekter -1 382 -44 329 -43 700 629 

Netto driftsramme 72 751 72 906 71 318 -1 588 

29 - Sykehjem         

Driftsutgifter 105 004 163 706 163 712 6 

Driftsinntekter -20 174 -33 680 -33 620 60 

Netto driftsramme 84 829 130 026 130 092 66 

3.1.2. Vurdering 
Helse og velferd estimerer et merforbruk på 3 millioner kroner for 2018 og må iverksette tiltak det å 

redusere merforbruket. Kommunalområdet ser en potensiell reduksjon på inntektene fra enkelte 

refusjonsordninger. 

Helse og velferd, kommunalsjef/administrasjon. Alle planer, utredninger, politiske saker, prosjektarbeid, 

kvalitetsmelding, kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid foregår stort sett i linjen. 

Kommunalområdets enheter har omfattende drift som skal foregå med høy kvalitet. Kommunalområdet 

arbeider systematisk videre med lederutvikling og kombinerer dette med utarbeidelsen av en revidert 

strategiplan som skal peke på hovedretningen i møte med økt behov for tjenester. Den første versjonen av 

strategiplanen ble vedtatt sammen med budsjettet for 2018. 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» er på landsgjennomsnittet for kommunalområdet 

som helhet. 

Hjemmetjenesten har et estimert brutto merforbruk på 2,2 millioner kroner. Kostnader til brukerstyrt 

personlig assistanse (BPA) har økt som følge av at flere brukere velger denne tjenesteformen. Brukere under 

18 år som velger å få tjenesten organisert som BPA blir belastet Hjemmetjenesten. Etter at fritt brukervalg 

ble innført i 2016, ser man en økning antall brukere som ønsker tjenestene organisert som BPA.  

I Hjemmetjenesten er antall oppdrag og kompleksitet økt og antall pasienter øker noe. Dette har 

sammenheng med samhandlingsreformen, og at flere pasienter enn tidligere med komplekse tilstander 

ivaretas hjemme. Kjøreruteoptimaliseringsverktøyet Spider er implementert i Hjemmetjenesten. Effekten 

av Spider er positiv, og fører til økt tjenestekontinuitet (færre ansatte hjemme hos hver bruker), riktigere 



bruk av kompetanse og økt tid brukt i direkte samhandling med pasientene. Spider er et godt fundament 

for videre utvikling av kvalitetsforbedrende teknologi som kan gi ytterligere LEAN effekter.  

Horten helsehus ser ut til å få et merforbruk på kr. 0,5 mill. som skyldes at budsjetterte inntekter fra salg 

av korttidsplasser blir realisert. Enheten består av avdeling for øyeblikkelig hjelp (ØHD), legevakt, 

Braarudåsen, ergo/fysio, samt dagtilbud lokalisert ved sykehjemmene og aktivitetssenteret. Kommunen er 

pliktig til å motta pasienter som vurderes utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten og må betale for 

overliggerdøgn når pasientene ikke kan tas imot tidsnok. Strategien med å øke kapasiteten på 

korttidsavdelingene, samtidig med at Hjemmetjenesten er kapable, har medført at det er færre innbyggere 

med langtidsvedtak på sykehjem som blir liggende på Braarudåsen. Før 17. mai 2018 var det for første gang 

ingen pasienter innlagt på Braarudåsen med langtidsvedtak på institusjon. Denne tendensen har forsterket 

seg i 2.tertial. Det er positivt for kapasiteten som helhet, fordi det er flere korttidsplasser tilgjengelig og 

Braarudåsen kan fungere som forutsatt. Det er ledig kapasitet på Braarudåsen som må planlegges benyttet 

i andre avdelinger i Horten helsehus, eller andre enheter i kommunalområdet.  

Helse- og Boligservice styrer mot et lite økonomisk mindreforbruk som skyldes vakanser.  

Rus og psykisk helse rapporterer et mindreforbruk som skyldes styrking av rammen i 1. tertial samt vakante 

stillinger.   

Voksenhabilitering har mange nye brukere fra 2015-2018 som gir et merforbruk på omtrent 1,5 millioner 

kroner. I tillegg er det behov for flere plasser til avlastning, bolig og dagaktivitet i den kommende perioden.  

Sykehjem ser ut til å klare økonomisk balanse, til tross for at oppholdsbetaling kan svikte noe fordi flere 

beboere ikke har betalingsevne. Inntektene for egenbetaling er også lavere fordi færre med langtidsvedtak 

er på Braarudåsen over tid, noe som har vært tilfellet i årevis. Dette er positivt for kapasiteten som helhet. 

3.1.3. Konklusjon 
Helse og velferd har anstrengt økonomi og må iverksette tiltak for å oppnå økonomisk balanse. Foreløpig 

vurderes stram økonomistyring, arbeid med økte inntekter og nærværsarbeid som relevante tiltak. Skulle 

situasjonen forverre seg må det vurderes lavere tjenestenivå i flere enheter. 

3.2. HR 
I henhold til vedtatt styringsdokument 14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul skal 

status på følgende kulepunkt kommenteres innen HR: 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 
Handlingsplan kompetanse (vedlegg til Strategiplanen) er under utarbeidelse. Videre jobbes det med å 

beskrive basiskompetanse for ulike stillingsgrupper/funksjoner (TA, PK). 

For å kvalifisere ufaglærte til helsefagarbeidere er det inngått avtale med Fønix for slikt tiltak for 30 ansatte. 

Lederutviklingsprogram med bistand fra KS Konsulent ble avsluttet i mai 2018. 

Sykefravær 
Sykefraværet i Helse og velferd har en synkende tendens og samlet fravær er 9,09%. Det er fokus fra lederne 

på nærværsarbeid og tendensen er at fraværet er synkende. Tiltakene «Nav i Horten» (innebærer tett 

samarbeid mellom kommunen og NAV) og generell oppfølging av medarbeidere ser ut til å gi ønskede 

resultater. 

Medarbeiderundersøkelse  
Horten kommune bruker 10-faktor medarbeiderundersøkelse. Dette er en undersøkelse laget av 

Kommuneforlaget i samarbeid med KS. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2018 med en deltagelse fra 

593 medarbeidere på 61,1% i Helse og velferd. 



Faktor Kommunalområde 

Helse og velferd 

Norge Beskrivelse 

Indre motivasjon 4,2 4,3 

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det 

vil si om oppgavene oppleves som en 

drivkraft og som spennende og stimulerende 

(også kalt indre jobbmotivasjon). 

Mestringstro 4,4 4,3 

Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt 

medarbeiders tiltro til egen kompetanse og 

mulighet til å mestre utfordringer i 

jobbsammenheng. 

Autonomi 4,1 4,3 

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet 

til å jobbe selvstendig og gjøre egne 

vurderinger i jobben sin, basert på egen 

kompetanse, og innen en definert jobbrolle. 

Bruk av kompetanse 4,2 4,2 

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt 

egen jobbrelevante kompetanse på en god 

måte i sin nåværende jobb. 

Mestringsorientert 

ledelse 
3,8 4,0 

Ledelse som vektlegger at den enkelte 

medarbeider skal få utvikle seg og bli best 

mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at 

medarbeideren opplever mestring og yter 

sitt beste.  

Rolleklarhet 4,4 4,3 

Høy rolleklarhet innebærer at 

forventningene til den jobben 

medarbeideren skal gjøre er tydelig definert 

og kommunisert. 

Relevant 

kompetanseutvikling 
3,7 3,7 

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende 

for at medarbeiderne til enhver tid er best 

mulig rustet til å utføre sine oppgaver med 

høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten 

på de tjeneste som leveres, uansett hvilken 

type tjeneste vi snakker om.  

Fleksibilitetsvilje 4,4 4,5 

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel 

på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til 

nye behov og krav. 



Mestringsklima 4,0 4,1 

I et mestringsklima motiveres 

medarbeiderne av å lære, utvikle seg og 

gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere 

om å bli best. 

Prososial motivasjon 4,7 4,7 

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt 

for andre, også kalt prososial motivasjon, er 

en viktig drivkraft for mange og har en rekke 

godt dokumenterte, positive effekter.  

Resultatene viser at Helse og velferd har et resultat like under, eller på linje med landsgjennomsnittet på 

de fleste faktorer. 10-faktor blir gjennomført i alle avdelinger og resultatene blir gjennomgått. Det er det 

samlede resultatet som danner grunnlag for hva de ulike avdelingene arbeider videre med. På denne måten 

involveres de ansatte i utviklingen. 

Medarbeidersamtaler 
Kommunalsjef gjennomfører medarbeidersamtalene etter struktur i heftet «Guide til god ledelse» Status i 

enheter og avdelinger er at medarbeidersamtaler er gjennomført, eller planlagt gjennomført i løpet av året. 

HMS- og kvalitetsutvalg 
Kommunalområdets HMS/Kvalitetsutvalg består av Kommunalsjef, alle enhetsledere, HVO og HTV for 

Delta, Fagforbundet og Sykepleierforbundet og en ansatt i HR. Utvalget avholder to-timers møter den tredje 

onsdagen i måneden, men har hatt lavere møtefrekvens i 2. tertial av ulike årsaker. Faste poster på 

sakslisten er: budsjettgjennomføring, sykefravær og nærværsarbeid, klager, avvik, tilsyn og 

forbedringsarbeid, samt etisk refleksjon. 

3.3. Internkontroll 
I henhold til vedtatt styringsdokument 14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul skal 

status på følgende kulepunkt kommenteres innen internkontroll: 

Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 
For tiden er det pågående arbeid med å revidere struktur for dokumentasjon i Rutineportalen av to 

hensikter; for å gjøre dokumentasjonen mer tilgjengelig for ansatte og for å samordne felles rutiner i så stor 

grad som mulig. 

Ved gjennomgang av Tjenestebeskrivelser så man at det er utarbeidet beskrivelse av ikke-lovpålagte 

områder. Disse kategoriseres som innbyggerinformasjon, og det er etterlyst en mal for slik informasjon i 

kommunen. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 

Enhetene har gjennomført ROS analyser som planlagt. 

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Tekst Antall 

Antall meldte avvik pr 31. august 1 527 

Avvik ved tilsyn januar-august 0 

Antall åpne avvik pr 31. august 10 

Antall rapporterte hendelser er forholdsvis stabilt. En ser at trenden med at ansatte rapporterer høyere 

alvorlighetsgrad nå enn når vi hadde papirskjema fortsetter. En mulig årsak er at kategorien «alvorlig» er 

førstevalg i systemet. Det antas at det er rapportert alvorlighetsgrad som utgjør statistikkgrunnlaget. Av 



statistikk fremkommer det også at ledere i Kommunalområde helse og velferd, i forbindelse med håndtering 

av avvik, har senket alvorlighetsgraden for 303 avvik, tilsvarende 19% av avvikene. 

Det er et lederansvar å sørge for tilstrekkelig kompetanse om avvikshåndtering, og det er et særlig fokus på 

de lokale (avdelingsvis) HMS utvalgenes rolle. 

Kommunalområdet oppfatter å ha en god meldekultur og avvik sees på som muligheter til forbedring og 

læring.  

3.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret vedtok i sak 128/17 en rekke mål for kommende økonomiplanperiode. 

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

3.4.1. Mål 1  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Ledere på alle nivå skal ha et kontinuerlig fokus på kompetanse og trivsel på arbeidsplassen slik at man 

beholder eksisterende ansatte og er attraktiv med tanke på rekruttering. Det er inngått avtale med 

Attføringsbedriften Fønix om kvalifisering av 30 ufaglærte ansatte til helsefagarbeidere. 

Måloppnåelse 
Målet er justert i forbindelse med rullering av kommunalområdets Strategiplan og økonomi- og 

handlingsplan 2017. Per nå rapporteres det ikke om spesielle rekrutteringsproblemer. 

3.4.2. Mål 2 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Prosjektet knyttet til lokalt responssenter er igangsatt, men er forsinket med ca 3 mnd grunnet 

utviklingsressurser hos en leverandør. Prosjekt velferdteknologirom på Braarudåsen er i gang. Det er 

etablert felles styringsgrupper for innovasjonsprosjekter i Helse og velferd for å sørge for helhetlig satsning 

og målretting av ressursene. Det er systematisk forbedringsarbeid i alle enheter og dette arbeidet vil bli 

ytterligere prioritert når man innfører elektroniske oversiktstavler som en del av prosjektet som etablerer 

lokalt responssenter. Det er avsatt ressurser fra en fagsykepleier i Sykehjem som skal koordinere arbeidet 

med en felles plattform for kompetanseutvikling. 

Måloppnåelse 
Helse og velferd vurderes til å nå hovedmålsettingen om å være en lærende organisasjon i utvikling. Det 

arbeides med ytterligere systematiseringer og utarbeiding av et vedlegg om kompetanseutvikling i 

strategiplanen.  

  

Helse og velferd er en attraktiv arbeidsplass

Helse og velferd er en lærende organisasjon i utvikling



3.4.3. Mål 3  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Arbeidet med styringsindikatorer til et helhetlig styringssystem er forankret i kommunalområdets 

strategiplan. En rekke indikatorer er utarbeidet og endret både på kvalitet i tjenestene og 

ressursutnyttelser. KOSTRA rapporten er revidert og inneholder flere relevante indikatorer enn tidligere.  

Måloppnåelse 
Det er stadig mer informasjon tilgjengelig fra ulike kilder knyttet til informasjon om tjenestene. Det er 

utfordringer knyttet til rapporter fra journalsystem, HR system, ressurssystem og Spider som må løses før 

man kan si at et styringssystem er fullt ut implementert.   

3.4.4. Mål 4 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Helhetlig oppfølging av familier med lav samlet inntekt drives av NAV og Helse og velferd samarbeider om 

dette. 

Måloppnåelse 
Helse og velferd følger opp tiltakene mot barnefattigdom. 

3.4.5. Mål 5  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Horten prioriterer forebygging høyere enn sammenlignbare kommuner. Tiltak som rettes mot hele 

befolkningen regnes ofte som de mest kostnadseffektive. Langsiktig satsing på helsefremmende og 

forebyggende tiltaksforskning er områder Helse og velferd ønsker å prioritere. 

Måloppnåelse 
Kommunalområdet følger planen for gjennomføring og ligger godt an til å nå målsettingene. 

  

Vi utnytter ressursene på en god måte

Vi bidrar til å redusere fattigdom

Flest mulig av innbyggerne bor trygt og er i arbeid, utdanning eller annen 
aktivitet



3.4.6. Mål 6  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Det arbeides med å holde saksbehandlingstid og iverksettingstid av tjenester innen lovverkets rammer. 

Klager på tjenestene er få og de behandles etter regelverket. Det er en rekke indikatorer på helsetilstanden 

hos tjenestemottagere som måles i løpet av året og dette arbeidet er i rute.  

Måloppnåelse 
Kommunalområdet følger planen for gjennomføring og ligger godt an til å nå målsettingene. 

3.4.7. Mål 7  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Horten har en dekningsgrad på institusjon og heldøgns omsorg som er på linje med sammenlignbare 

kommuner. Horten har ikke ventelister på sykehjem har relativt få «overliggerdøgn» i forbindelse med 

utskrivning fra sykehus. 

Måloppnåelse 
Kommunalområdet ligger godt an til å nå målsettingene. 

3.4.8. Mål 8  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Alle med individuell plan får en navngitt koordinator, som i Horten kommune i all hovedsak er 

tjenesteansvarlig. For 2018 planlegger vi å konvertere til web-basert IP, for enklere og med brukervennlig 

planarbeid. Vi holder halvårlige opplæringer av tjenesteansvarlige og koordinatorer i Helse og Oppvekst for 

kompetanseheving og felles forståelse. 

Ved bruk av elektronisk planlegging og kjøreruteoptimalisering (Spider) sikrer Hjemmetjenesten 

personkontinuitet fra ansvarspersoner til den enkelte pasient, og den sørger også for at vi minimerer 

antallet personer inn i pasientens hjem.  

Måloppnåelse 
Kommunalområdet ligger godt an til å nå målsettingene. 

  

Tjenestene medvirker til at tjenestemottakere opplever mestring og 
trygghet

Våre tjenester er tilgjengelige

Tjenestene er forutsigbare og sammenhengende



3.4.9. Mål 9  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Kommunalområdet har iverksatt flere tiltak for å forbedre systematisk innhenting av brukernes erfaringer, 

både med brukerundersøkelser og tjenestereiser som en del av utviklingsarbeidet (se s. 15-16 i 

Kvalitetsmelding for 2017).  

Måloppnåelse 
Kommunalområdet ligger godt an til å nå målsettingene. 

3.4.10. Mål 10  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Det er erkjent at det er i «gråsonene» mellom tjenestene man finner de største forbedringsområdene. Ved 

bruk av tjenestereiser, LEAN metodikk og andre verktøy for innovasjon arbeides det systematisk for å 

kartlegge forbedringsområder. Det er iverksatt endringer i møtestrukturen som skal styrke samhandling 

mellom enhetene og gi mest mulige «sømløse» tjenester for brukerne/pasientene.  

Måloppnåelse 
Kommunalområdet ligger godt an til å nå målsettingene.  

Tjenestene utformes slik at innbyggerne kan påvirke egen hverdag

Vi samhandler med hverandre for utvikling av tjenester



4. Kommunalområde Oppvekst 

1.1.1. Fakta 

Kommunalområde Oppvekst 

(tall i tusen kroner) 
Regnskap 

pr. 2. tertial 
Års- 

prognose 
Års- 

budsjett 
Beregnet 
årsavvik 

Driftsutgifter 464 419 747 148 736 321 -10 827 

Driftsinntekter -103 800 -152 960 -140 133 12 827 

Netto driftsramme 360 619 594 188 596 188 2 000 

Pr. tjenesteområde 

30 - Kommunalområde Oppvekst     

Driftsutgifter 3 940 5 168 5 498 330 

Driftsinntekter -1 198 -300 -800 -500 

Netto driftsramme 2 742 4 868 4 698 -170 

31 - Barnehager       

Driftsutgifter 142 240 224 370 222 587 -1 783 

Driftsinntekter -20 416 -27 871 -24 827 3 044 

Netto driftsramme 121 824 196 499 197 760 1 261 

32/33/34 - Skoler       

Driftsutgifter 227 718 371 585 363 588 -7 997 

Driftsinntekter -50 030 -65 185 -57 374 7 811 

Netto driftsramme 177 688 306 400 306 214 -186 

35 - Barn og familie       

Driftsutgifter 90 521 146 025 144 648 -1 377 

Driftsinntekter -32 156 -59 604 -57 132 2 472 

Netto driftsramme 58 365 86 421 87 516 1 095 

1.1.2. Vurdering 
Det har vært to familiegjenforeninger blant enslige mindreårige flyktninger. Dette reduserer våre inntekter 

dersom kommunen ikke får flere bosettinger av enslige mindreårige. 

Budsjettet for refusjon særskilt ressurskrevende brukere er utfordrende. 

Kostnader til barnehabilitering og konsekvenser av avlasterforskriften blir lavere enn budsjettert. 

Kommunalt tilskudd til Baggerødbanen barnehage er økt etter inntak av flere barn enn budsjettert. 

Merutgiften er redusert ved opptak av færre barn i kommunale barnehager fra 1.august og nedleggelse av 

Kinaputten familiebarnehage. 



Barnehagebudsjettet utfordres med ny pedagognorm fra 1.august. Pedagognormen endres fra 18 barn 

over 3 år per pedagogisk leder til 14 barn. For barn under 3 år endres den fra 9 barn til 7 per pedagogisk 

leder. 

Grunnbemanningsnormen er 3 barn per ansatt for barn under tre år og 6 barn per ansatt når barna er over 

tre år. 

Hortensbarnehagen fyller kravene til både pedagog – og grunnbemanningsnorm innenfor budsjettrammen. 

Skoleåret 2018/19 vil det totalt bli 3 klasser mer enn nåværende. Dette utgjør ca 4,5 årsverk lærerstilling 

som tilsvarer  ca 1,5 million kroner ekstra lønnskostnader høsten 2018. Dette er ivaretatt innenfor 

budsjettrammen. 

Moderasjonsordning SFO kan utfordre skolebudsjettet når den iverksettes fra 01.08.2018 

1.1.3. Konklusjon 
Kommunalområdet styrer mot et mulig mindreforbruk på 2,0 mnok, men med  noen usikre faktorer. Dette 

gjelder plasseringer i barnevernet, antall enslige mindreårige flyktninger, refusjon særlig ressurskrevende 

brukere samt moderasjonsordning SFO som er iverksatt fra 1.august. 

Iverksatte tiltak har gitt resultater og vi er i ferd med å styre aktiviteten i forhold til forventet aktivitetsnivå 

for 2019 i henhold til rammer gitt i budsjettarbeidet for 2019. 

1.2.  HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 

Hortensbarnehagen har en overordnet kompetanseplan som er førende for kompetanseplan i den enkelte 

barnehage. Det er rettet tiltak mot økt kompetanse innen pedagogisk ledelse, kulturelt mangfold, 

relasjonskompetanse, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse. Implementering av ny forskrift om 

rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en viktig del av kompetanseutviklingen. 

I perioden er mål og tiltak fulgt opp etter plan. 

Barn- og familietjenesten har opplæringsprogram for nyansatte med særlig fokus på samhandling. 

Tjenesten har økt fokus på felles kompetanseutvikling. Barneverntjenesten har i virksomhetsplanen 

gjennomgang av alle ansattes faglige og metodiske grunnkompetanse. Staten har iverksatt et nasjonalt 

kompetanseløft for Barnevernet som Horten barneverntjeneste skal delta i fra august 2018. 

Hortenskolen har kartlagt kompetansekrav i henhold til forskrift ved alle skolene 

I 2018 er det 15 lærere som har startet videreutdanning innen programmet ”Kompetanse for kvalitet”, det 

betyr at 88 lærere har gjennomført/gjennomfører programmet de siste 4 år. Dette har vært en betydelig 

utvikling av vår samlede kompetanse.  

I tillegg har 4 ledere fått plass på årets rektorutdanning, totalt vil 7 ledere ha gjennomført de siste 4 år. 11 

skoleledere har fått denne utdanningen så lenge programmet har eksistert. 

Alle nyutdannede lærere får egen veileder i Hortenskolen.  

  



Sykefravær 

Tjenesteområde Korttid Langtid Totalt 

Barnehage 2,61% 5,77% 8,38% 

Barn- og familie 1,88% 4,0% 5,88% 

Barneskoler 2,06% 4,20% 6,26% 

Ungdomsskoler og 
øvrige 

1,79% 4,99% 6,78% 

Totalt Oppvekst 2,11% 4,71% 6,82% 

Sykefraværet i Hortensbarnehagen har vært høyt, men har en god utvikling og er lavere enn samme tertial 

i 2017 

Det følges godt opp av styrerne med støtte fra HR og NAV arbeidslivsenter. 

Barn- og familietjenesten lavt sykefravær. De fleste av de som har vært langtidssykemeldte er nå tilbake på 

jobb. 

Skole har lavere fravær enn samme tertial i 2017. 

Kommunalområdet samlet har lavere sykefravær enn i 2017 (7,39%).  Både korttids- og langtidsfravær er 

lavere.  

Medarbeiderundersøkelse  

Horten kommune bruker 10- faktor medarbeiderundersøkelse. Dette er en undersøkelse laget av 

Kommuneforlaget i samarbeid med KS. Mange andre kommuner i Norge benytter dette systemet og som 

innebærer at vi i større grad enn tidligere kan sammenligne resultater med andre kommuner.  

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2018. Resultatene for kommunalområdet viser at vi scorer bedre enn 

gjennomsnittet i Norge på alle faktorene.  

Faktor Navn 
Kommunalområde 

oppvekst 
Norge Beskrivelse av faktoren 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,5 4,3 Motivasjonen for oppgavene i seg 

selv, det vil si om oppgavene 

oppleves som en drivkraft og som 

spennende og stimulerende. (Også 

kalt indre jobbmotivasjon) 

Faktor 2 Mestringstro 4,5 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver 

enkelt medarbeiders tiltro til egen 

kompetanse og mulighet til å mestre 

utfordringer i jobbsammenheng. 

Faktor 3 Autonomi 4,3 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å ha 

mulighet til å jobbe selvstendig og 

gjøre egne vurderinger i jobben sin, 

basert på egen kompetanse, og 

innen en definert jobbrolle. 



Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,4 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å få 

brukt egen jobbrelevante 

kompetanse på en god måte i sin 

nåværende jobb. 

Faktor 5 Mestringsorientert 

ledelse 

4,1 4,0 Ledelse som vektlegger at den 

enkelte medarbeider skal få utvikle 

seg og bli best mulig ut fra sine egne 

forutsetninger, slik at 

medarbeideren opplever mestring 

og yter sitt beste.  

Faktor 6 Rolleklarhet 4,5 4,3 Høy rolleklarhet innebærer at 

forventningene til den jobben 

medarbeideren skal gjøre er tydelig 

definert og kommunisert. 

Faktor 7 Relevant 

kompetanseutvikling 

3,8 3,7 Relevant kompetanseutvikling er 

avgjørende for at medarbeiderne til 

enhver tid er best mulig rustet til å 

utføre sine oppgaver med høy 

kvalitet, og er avgjørende for 

kvaliteten på de tjeneste som 

leveres, uansett hvilken type 

tjeneste vi snakker om.  

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,6 4,5 Medarbeiderens villighet til å være 

fleksibel på jobb og tilpasse sin måte 

å jobbe på til nye behov og krav. 

Faktor 9 Mestringsklima 4,3 4,1 I et mestringsklima motiveres 

medarbeiderne av å lære, utvikle seg 

og gjøre hverandre gode, fremfor å 

rivalisere om å bli best. 

Faktor 10 Prososial motivasjon 4,8 4,7 Motivasjon for å gjøre noe nyttig og 

verdifullt for andre, også kalt 

prososial motivasjon, er en viktig 

drivkraft for mange og har en rekke 

godt dokumenterte, positive 

effekter.  

Medarbeidersamtaler 

Gjennomføres i henhold til plan. 

HMS- og kvalitetsutvalg 

Det er etablert HMS- og kvalitetsutvalg i alle enheter, tjenesteområder og kommunalområde. Møter er 

avholdt etter plan med fokus på de ansattes arbeidsmiljø, sykefravær, brukerundersøkelser, planverk, 

kompetanseheving. 



Enhetene har godt fungerende HMS- og kvalitetsutvalg. På tjenestenivå er det jevnlige 

medbestemmelsesmøter. 

1.3. Internkontroll 

I henhold til vedtatt styringsdokument 14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul 

skal status på følgende kulepunkt kommenteres innen internkontroll: 

Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 

 Alle enheter følger årshjulet med nødvendig rapportering  

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

utfordringer 

 Rutineportalen er implementert og ajourholdes 

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

 CIM ajourholdes med lokale kriseplaner og tiltakskort i samarbeid med beredskapssjef.  

Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 

Det er utarbeidet rosanalyser i henhold til internforskriften på enhetene. Disse er også tema på våre 

virksomhetssamtaler.  

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Tekst Antall 

Antall meldte avvik jan-august 363 

Avvik ved tilsyn jan-august Barnehagemyndigheten har gitt 6 avvik. De fleste gjelder 
manglende politiattester. 

Antall åpne avvik pr 31.august 4 

 

Alvorlighetsgrad Antall 

Lite alvorlig 82 

Alvorlig 190 

Meget alvorlig 81 

Kommunalområdet har fokus i alle enheter på å skape en aktiv meldekultur. Avvikene er spredt på en rekke 

ulike enheter. Det enhetene i barn- og familietjenesten som melder flest avvik. I barnehage er det fremdeles 

få avvik.  

På skole har vi flere avvik i forhold til vold mot ansatte fra elever. Spesielt gjelder dette barneskolene. 

Avvikene løses i hovedsak på lavest mulig nivå og er tema i HMS-utvalgene. 

1.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret vedtok i sak 128/17 en rekke mål for kommende økonomiplanperiode. 

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

målsettingene.  



1.4.1. Mål 1 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Kompetanseplan, barnehagestrukturplan og handlingsplan for Hortensbarnehagen følges opp 

 Barnehagemyndigheten har ført 5 tilsyn etter barnehageloven, plan for 2018 er 8 

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

 Barnehagens grunnbemanning og pedagogiske bemanning oppfyller lovpålagt norm 

 Det gjennomføres felles pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene; implementering av ny rammeplan 

og modellkommuneprosjekt 

 Personalet i barnehagene får en årlig kompetanseheving om identifikasjon av sårbare barn i samarbeid 

med barnevernet og Incestsenteret. 

 Foreldreundersøkelsen 2017 følges opp med relevante tiltak 

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

 1 styrer, 1 styrerassistent og 11 barnehagelærere gjennomfører nasjonal videreutdanning i år 

 Utbygging av ny barnehage i Indre havneby følges opp  

Måloppnåelse 

Målet er langsiktig, men tiltak for 2018 gjennomføres i henhold til plan 

1.4.2. Mål 2 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Hver skole har utarbeidet virksomhetsplan basert på Handlingsplanen for Hortenskolen 

 Økt lærertetthet med fokus på grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats 

 Kommunale fagkoordinatorer i Norsk og Matematikk som sammen med fagkoordinatorer på alle 

skolene skal sikre sammenheng og kontinuitet i fag fra 1.- 10. trinn, kompetanseheving og 

delingskultur 

 Sette inn riktige tiltak og nødvendige ressurser etter kartleggingsprøver. Vi skal ha fokus på evaluering 

av tiltak og fokusere på delingskultur i hele Hortenskolen. 

 Gjennomfører årshjul (8.-10. trinn) for karriereveiledning i samarbeid med næringslivet og 

videregående skole 

 Gjennomføre videreutdanning av lærere via «Kompetanse for kvalitet» med fokus på basisfag 

Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og 
foresattes behov

I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter 
for videre utdanning og yrkeskarriere



 Skolene jobber aktivt med læringsmiljø som fremmer trivsel og grunnlag for læringsutbytte.  

o Konkrete aktiviteter på alle skolene – Vedtatt handlingsplan mot krenkelser og mobbing.  

o Bekreftet deltakelse i prosjekt «inkluderende barnehage- og skolemiljø» i regi av Udir 

o Fokusområde klasseledelse 
o Fokus på ny §9a i Opplæringsloven (Psykososialt læringsmiljø). Reviderte kommunale rutiner er 

utarbeidet og implementert 

 Fokus på tilpasset opplæring 

 Arbeid med å bli sertifisert som «dysleksivennlig kommune» er i prosess 

 Barneskolene deltar i prosjekt «Vurdering for læring» i regi av Udir. Avsluttet våren 2018 

Måloppnåelse 

Målet er langsiktig, men tiltak for 2018 gjennomføres i henhold til plan 

1.4.3. Mål 3  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Det er fokus på at enhetene i Barne- og familietjenesten skal være mer tilstede i barnehage og 

skole. Familiehuset er fra 01.08.18 en del av Helsetjenesten for barn og unge, og dette skal bidra 

til mer flerfaglig kompetanse i barnehage og skole. Det skal gi bedre mulighet til å finne gode 

løsninger for barna og familiene på et tidlig tidspunkt.  

 Helsetjenesten for barn og unge er tjenesteområdets førstelinjetjeneste i møte med barn, unge 

og deres familier. 

 I utvidet Koordineringteam (Ko-team)  i skole og barnehage deltar enhetene i Barn- og 

familietjenesten 

 Familieråd er integrert i drift, og det satses videre med to stillinger i prosjektet Familieråd fra 0-

100 i samarbeid med kommunalområde Helse og velferd. 

 Det er nå brukerrepresentant i ressursgruppa for Familieråd. 

 Prosjekt modellkommune har som fokus tidlig identifisering av sårbare barn og riktige 

tverrfaglige tiltak 

Måloppnåelse  

Målet er langsiktig, men tiltak for 2018 gjennomføres i henhold til plan.  

I barne- og familietjenesten opplever innbyggerne tilgjengelighet, 
medvirkning og gode forebyggende tiltak



1.4.4. Mål 4  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Kollegateam (tverrfaglig sammensatt team) har mange drøftinger basert på henvendelser. 

Gjennomføres ukentlig for barneteam (barnehage og barneskole) og hver 14.dag for ungdomsteam 

 Team familiehus benyttes for barn og familier med spesielle utfordringer 

 Det er utarbeidet og implementert dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og 

barneverntjenesten  

 Egne kontaktpersoner fra enhetene i Barne- og familietjenesten i hver skole og barnehage. Dette 

bidrar til tverrfaglig kompetanse i barnehage og skole, og bedre mulighet til å finne gode løsninger for 

barna og familiene på et tidlig tidspunkt. 

 Helsesøstre skal være en sentral samarbeidspartner i alle skoler og alle barnehager. Samarbeidsrutiner 

er under implementering 

 Samhandling med Incestsenteret om program for forebygging i skole og barnehager  

 Felles handlingsplan mot mobbing og krenkelser i barnehage og skole er utarbeidet og implementert.  

 Rutine for Koordineringsteam (Ko-team) for skole og barnehage er videreutviklet og iverksatt med 

egen prosjektleder. 

Måloppnåelse 

Målet er langsiktig, men tiltak for 2018 gjennomføres i henhold til plan.  

Kollegateam og Koordinerings-team på skolene og barnehagene sikrer god samordning. Mange 

samarbeidsrutiner er på plass og er implementert. 

1.4.5. Mål 5 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Kostholdsplaner og idébank for fysisk aktivitet følges opp, evalueres og videreutvikles kontinuerlig 

 Personalet øker sin kompetanse på helseperspektivet gjennom nettverksgrupper, kurs m.m 

 HOPP – aktiviteter gjennomføres strukturert i alle barnehagene 

 Handlingsplan mot krenkelser og mobbing er under implementering i den enkelte barnehage og skole 

Gode samhandlingsarenaer innenfor oppvekst sikrer samordning av våre 
tjenester for barn og unge

Alle skoler og barnehager er helsefremmende



 HOPP – Helsefremmende Oppvekst gjennomføres på alle skoler. Barneskolene har spesielt fokus på 

fysisk aktivitet i undervisningen og SFO, samt kosthold i SFO. På ungdomsskolene gjennomføres det 

skolefrokost 2 ganger i uka og forskjellige tilbud om fysisk aktivitet i storefri/midttime. 

 I ungdomsskolen har 76% av elevene valgfag i fysisk aktivitet & helse og natur, miljø & friluftsliv 

Måloppnåelse 

Målet er langsiktig.  

Hopp læring gjennomføres variabelt på skolene. Vi har gjennomført flere møter med barneskolerektorer, 

ressurslærere og Utdanningsforbundet for å iverksette tiltak. 

Skolefrokost er populært og vi ser at flere benytter tilbudet. 

1.4.6. Mål 6  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Enhetene i Barne- og familietjenesten er mer tilstede i skole og barnehage. Alle skoler og barnehager 

har sin navngitte kontaktperson i alle enhetene. 

 Skolehelsetjenesten deltar, etter samtykke fra foresatte, på alle klassegjennomganger i Hortenskolen 

 Ledelsen i barnehagene har gjennomgang av alle barnegruppene 

 Skolen/barnehagen gjennomfører Intern Koordineringsteam med gjennomgang av alle 

elever/barnegrupper årlig 

 Tidlig innsats via helsetjenesten med hjemmebesøk etter fødsel også med jordmor. 

 Bruk av familieråd er implementert i alle enheter.  

 Førstegangssamtalen i barnehabilitering i samarbeid mellom Barnehabilitering og Helsetjenesten for 

barn og unge er implementert. 

 Modellkommune med fokus på identifisering, forebygging, samhandling og tiltak er under 

implementering 

Måloppnåelse 

Målet er langsiktig, men tiltak for 2018 gjennomføres i henhold til plan.  

Andel barn med barnevernstiltak har stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere.  

Bedre samhandling mellom profesjoner og tidligere identifisering av sårbare barn. 

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



1.4.7. Mål 7  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

 Barnehagene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid  

 Barnehagene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse i stor grad 

 «Plan for bærekraftig utvikling i Hortensbarnehagen» implementeres. 

 Barnehagene gjennomfører pedagogiske prosjekter med barn om betydningen av å ta miljøansvar 

 Alle barnehagene kildesorterer avfall.  

 På skolene pågår innføring av kildesortering 

 Skolene benytter Horten natursenter i sitt pedagogiske arbeid. 

 Hortenskolen gjennomfører undervisning basert på opplegg om marin forsøpling fra Oslofjorden 

Friluftsråd. Dette innebærer også ansvar for rydding på et strandområde 

 Alle barnehagene og skolene deltok i kommunens ryddeaksjon i uke 17. 

Måloppnåelse 

Målet er langsiktig, men tiltak for 2018 gjennomføres i henhold til plan. 

  

I Hortenskolen og Hortensbarnehagen lærer barn og unge verdien av 
bærekraftig utvikling



5. Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling 
 Kommunalområdet jobber i tråd med målsetningene i Økonomi- og handlingsplan og 

verbalpunktene i budsjettet, og melder et lite mindreforbruk.  

 Det er gjennomført ett HMS og kvalitetsutvalg i Kommunalområdet.  

 Totalt sykefravær er 3,39 %.  

 Det er flere nyansettelser i kommunalområdet i 2018. 

 Kommunalområdet følger kommunens Årshjul.  

5.1. Økonomi 

5.1.1. Fakta 
Kommunalområde Kultur og samfunn 

(tall i tusen kroner) 
Regnskap 

pr. 2. tertial 
Års- 

prognose 
Års- 

budsjett 
Beregnet 
årsavvik 

Driftsutgifter 50 836 83 023 81 856 -1 167 

Driftsinntekter -13 143 -18 693 -16 845 1 848 

Netto driftsramme 37 693 64 330 65 011 681 

Pr. enhet 

40 - Kultur og samfunnsutvikling, Administrasjon       

Driftsutgifter 4 151 7 371 7 424 53 

Driftsinntekter 0 0 0 0 

Netto driftsramme 4 151 7 371 7 424 53 

41 - Kulturskolen         

Driftsutgifter 4 466 7 133 7 201 68 

Driftsinntekter -806 -708 -955 -247 

Netto driftsramme 3 660 6 425 6 246 -179 

42 - Bibliotek         

Driftsutgifter 7 071 11 223 10 947 -276 

Driftsinntekter -1 499 -1 518 -1 338 180 

Netto driftsramme 5 572 9 705 9 609 -96 

43 - Overføring kirke og trossamfunn         

Driftsutgifter 8 174 13 964 13 964 0 

Driftsinntekter 0 0 0 0 

Netto driftsramme 8 174 13 964 13 964 0 

44 - Virksomhet kultur         

Driftsutgifter 2 056 2 935 3 005 70 

Driftsinntekter -6 -6 0 6 

Netto driftsramme 2 050 2 929 3 005 76 

45 - Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling       

Driftsutgifter 6 584 10 854 9 271 -1 583 

Driftsinntekter -3 803 -6 345 -4 272 2 073 

Netto driftsramme 2 781 4 509 4 999 490 

46 - Kulturhuset 37         

Driftsutgifter 4 759 7 688 7 814 126 

Driftsinntekter -1 304 -1 877 -1 770 107 

Netto driftsramme 3 455 5 811 6 044 233 

47 - Plan- og utbyggingstjenester         

Driftsutgifter 8 901 13 837 14 696 859 

Driftsinntekter -4 372 -6 886 -7 340 -454 

Netto driftsramme 4 529 6 951 7 356 405 

48 - Næring, plan og utvikling (EKU)         

Driftsutgifter 4 674 8 018 7 534 -484 

Driftsinntekter -1 353 -1 353 -1 170 183 

Netto driftsramme 3 321 6 665 6 364 -301 

  



5.1.2. Vurdering 
Kommunalområdet melder et lite mindreforbruk. Plan- og utbyggingstjenester forventer et mindreforbruk 

på ca. 400.000. Prosess er iverksatt for å styrke bemanningen på byggesak. Bakkenteigen kulturhus går med 

et mindreforbruk på en halv million kroner. Dette skyldes blant annet høyere inntekter fra billettsalg. 

Kulturskolen har et merforbruk pga høyere lønnskostnader og mindre elevinntekter. Enhet for 

kommuneutvikling er styrket i tråd med vedtak om å sikre god kapasitet innen klima og miljø. Enheten har 

et merforbruk på om lag 300.000 kroner. Kulturhuset 37 har et mindreforbruk som skyldes at det ikke er 

satt inn vikar ved sykemelding og permisjon. 

5.1.3. Konklusjon 
Kommunalområdet melder et lite mindreforbruk. 

5.2. HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 
Det er flere nyansettelser i kommunalområdet i 2018 i tråd med budsjett.  

Kompetanse er kartlagt i medarbeiderundersøkelser i 2017 og følges opp i enhetene i 2018. 

Sykefravær 
Sykefraværet for andre kvartal er på 3,39 %. Langtids sykefravær følges opp av enhetslederne. 

Medarbeiderundersøkelse  
Horten kommune bruker 10-faktor medarbeiderundersøkelse. Dette er en undersøkelse laget av 

Kommuneforlaget i samarbeid med KS. Mange andre kommuner i Norge benytter dette systemet og som 

innebærer at vi i større grad enn tidligere kan sammenligne resultater med andre kommuner.  

Medarbeidersamtaler 
De fleste enhetene gjennomfører medarbeidersamtaler på høsten. 

HMS- og kvalitetsutvalg 
Det er gjennomført ett HMS- og kvalitetsutvalg i Kommunalområdet. Internrevisor og controller deltar fast 

på møtene. Det har vært fokus på å øke deltakelse blant de tillitsvalgte og verneombud.  

5.3. Internkontroll 
I henhold til vedtatt styringsdokument 14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul skal 

status på følgende kulepunkt kommenteres innen internkontroll: 

 -Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 
Kommunalområdet følger kommunens Årshjul. Det er ansatt en medarbeider med oppstart 1. september 

som blant annet vil ha fokus på internkontrollen i Kommunalområdet og bistå enhetslederne i deres arbeid. 

-Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 
De fleste enhetene har gjennomført egne ROS vurderinger. 

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Tekst Antall 

Antall meldte avvik mai-august 9 

Avvik ved tilsyn jan-april  

Antall åpne avvik pr 30.august 5 

Det er generelt lite avvik som meldes i Kommunalområdet. Det er gjennomført felles opplæring for ledere 

og ansatte i Kommunalområdet i avvikssystemet 2017, og området har fokus på meldekultur fremover. 



5.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret vedtok i sak 128/17 en rekke mål for kommende økonomiplan-periode. 

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

Kommunalområdet har i tillegg fått en rekke verbalpunkter som følges opp i 2018. 

5.4.1. Mål 1 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Kulturenhetene er møteplasser for innbyggerne. Både Horten bibliotek, Kulturhuset 37, Horten kulturskole 

og Bakkenteigen kulturhus. 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. Dette gjelder både de 

sentrumsbaserte kulturenhetene jfr Sentrumsplanen og Bakkenteigen Kulturhus på Campus Vestfold.  

I tråd med vedtak om å etablere digital Munch-formidling i det gamle rådhuset i Åsgårdstrand, er det 

igangsatt arbeid med å utvikle et konsept for et opplevelsesrom. Saken ble behandlet i kommunestyre i 

september 

Besøkstallene generelt har steget med 15,3% i første kvartal 2018 på biblioteket. I perioden mai til august 

har 2018 ligget over 2017-tallene, totalt med en økning på 10,8% i de første tre kvartalene.  

Arrangementer i 2.tertial: 

 Torsdagsmagasinet i august 

 Tour of Norway med konsert og Tour og Norway for kids 16.mai 

 Næringsfrokost hver sjette uke 

 Fyverkerikonserten 

 Kronprinsparbesøk 5.september 

 Språkkafeer i biblioteket 

 Midgardkonkurransen 

 Åtte sommerkonserter i Rådhuskvartalet, Åsgårdstrand 

 To gratiskonserter i havna 

 Fem utstillinger i galleri ASK gjennom sommerhalvåret 

 Navnefest når Midgard historiske senter ble omdøpt til Midgard viking senter 

 17 vigsler 

Måloppnåelse 
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.  

Skape, formidle og tilrettelegge for varierte kulturopplevelser, 
kulturaktiviteter og og møteplasser



5.4.2. Mål 2  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Det er en tett samhandling med næringslivet i tråd med Økonomi- og handlingsplan og Strategisk 

næringsplan. Det er i 2018 inngått avtale om opprettelse av et testområde for autonome farkoster der 

Horten kommune er part sammen med Universitetet i Sør-Øst Norge, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, 

Kongsberg Maritime, FFI og DNV-GL. Det Grønne gründerhuset som kommunen støtter var klart i juni 2018. 

Det er et godt samarbeid med Horten Næringsforum, de største bedriftene, Universitetet i Sør-Øst Norge, 

Silicia, Electronic Coast, START i Vestfold, Vestfold Fylkeskommune og de andre Vestfold kommunene om 

næringsutvikling i kommunen og fylket.   

Arealplanen legger til rette for attraktive arealer for bolig og næringsutvikling. Realisering av arealene er 

avhengig av gjennomføring av reguleringsarbeid og private initiativer. Det er mange større 

reguleringsplaner som er behandlet, eller som er under behandling. Arealplanen vil rulleres i 2018. 

Planprogrammet for områdereguleringer i havneområdet er vedtatt og det er utarbeidet midlertidig plan 

for området HS4. Det arbeides med vegløsning til Campus Vestfold i samarbeid med Fylkeskommunen. Det 

arbeides med grensejustering mellom Horten, Re og Holmestrand kommuner. 

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

5.4.3. Mål 3  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Kommunalområdet følger Handlingsprogrammet for Kommuneplanen for Horten sentrum:  

-Det arbeides med pilotprosjekt shared space i Storgata,  

-16.mai var det stort arrangement i byen rundt Tour of Norway  

-Ladebenk er plassert ut på Torget. 

-Horten er en av ti europeiske byer i nettverket Vital Cities som skal fremme fysisk aktivitet i byen. Prosjektet 

hadde siste nettverksmøte i mars og det skal nå jobbes videre med handlingsplanen som er utarbeidet der 

-Lystlunden er satsningsområde. Det er i samarbeid med fylkeskommunen utarbeidet et Byregnskap og 

årshjul for arrangementet i Horten for mer målrettet og strategisk bylivspolitikk.  

-Prosjektet «Tettere byer med høyere kvalitet» er ferdigstilt, som et virkemiddel for attraktiv byutvikling. 

Måloppnåelse 
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås. 

Næringsoffensiv kommune og økt bostedsattraktivitet

Horten sentrum skal styrkes og videreutvikles



5.4.4. Mål 4  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Horten ble i mai en universitetsby! Kommunen har tett samhandling med Universitetet og det er etablert 

et samarbeidsforum som gjennomføres 3-4 ganger i året.  

-Det jobbes med vegløsning og det er kommunikasjon rundt utvikling av området med grunneierne. -

Kommunen har produsert en film som nå markedsføres under tittelen «Universitetsbyen Horten».  

-For å styrke utviklingen av studentbyen Horten er det inngått samarbeidsavtale mellom Horten kommune 

og Vestfold Studentsamfunn.  

Kommunalområdet ønsker å være bidragsyter for å gjøre Horten til en levende studentby. I oppstartsuka i 

august ble det gjennomført rebusløp som i fjor. Kommunalområdet har bidratt med noe midler og 

arbeidsinnsats i den forbindelse 

Kommunen har i samarbeid med USN og fylkeskommunen utarbeidet og levert søknad til konkurransen 

Smartere transport som er utlyst av samferdselsdepartementet.  

Rambøll AS har utarbeidet trafikkanalyse for Campus Vestfold. På bakgrunn av denne har administrasjonen 

fremmet en sak til kommunestyret der det foreslås å ta ut den gamle fylkesvegen og erstatte den med en 

adkomstveg. Det er lagt inn i planforslaget til kommuneplanens arealdel som skal behandles politisk i 2018.  

Måloppnåelse 
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås. 

5.4.5. Mål 5  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Det er utarbeidet en egen markedsføringsplan og denne følges opp. Blant annet har campingvogna vært 

rundt på festivaler og arrangementer gjennom hele sommeren med informasjon om Horten.  

Kommunalområdet har inngått avtale med Visit Vestfold om markedsføring av Horten som 

turistdestinasjon. Hovedvirkemidlene er digital markedsføring på web og i sosiale medier, opplæring av 

personale hos hoteller og andre aktuelle steder som lokale vertskapsfunksjoner, utgivelse av Vist Horten 

Infoguide samt gjennomføring av presseturer. Kommunen har avtale med Rådhuset om informasjonstavler 

og nappekart ved de viktigste innfartsårene til kommunen. 

Kommunalområdet har deltatt aktivt i #Hortenlove initiativet og sitter i styret i Hortenlove- foreningen. Den 

digitale markedsføringsportalen hortenlove.no ble lansert i februar og det lokale reklamebyrået 

Supercruiser vant konkurransen om innholdsproduksjon for Hortenlove i 2018. Administrasjonen følger opp 

avtalen med Hortenlove i tråd med politisk vedtak. 

Velkomstpakke til nye innbyggere er klart, og vil bli lansert i slutten av september. Distribusjon skjer via 

eiendomsmeglerne og på rådhustorget.  

Samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge

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



I forbindelse med navneskiftet fra Midgard historiske senter til Midgard Vikingsenter i sommer, bidro 

kommunalområdet blant annet med å få en treskjærer til å lage fire vikinghoder som har fått fast plass i 

rundkjøringen ved senteret. Kunstverket skal bidra til å markedsføre Vikingsenteret og synliggjøre for 

passerende bilister at Horten er en spennende kommune å besøke. 

Kommunalområdet har utviklet et gang- og sykkelkart med 5-, 10- og 15.-minutters-byen for å vise hvordan 

handel, opplevelser, rekreasjon og attraksjoner henger sammen. Kartet er utformet etter samme visuelle 

uttrykk som T-banekart og finnes i plakatstørrelse A3 og i postkortstørrelse for utdeling. 

Måloppnåelse 
Kommunalsjefen vurderer det som om vedtatt mål kan nås.  

5.4.6. Mål 6  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Kulturkvartalet er under rehabilitering, i den perioden er ungdomsklubben i Horten flyttet til Knut. Den er 

ikke like godt besøkt som Kulturhuset 37 pleier å være, men det jobbes det parallelt med workshops 

enheten har fått tilskudd til. Det jobbes også med en ny organiseringsplan for fritidsklubbene/barne- og 

ungdomstilbudene innenfor enhet Kulturhuset 37. Åpen Scene er flyttet til Artilleriverkstedet, det har vært 

god deltakelse. Det samarbeides på denne måten med andre kulturaktører, som er positivt i perioden 

Kulturkvartalet er stengt.  

Det er utdelt Kulturmidler i tråd med retningslinjene der barn og unge er prioritert.  

Elevantallet på Kulturskolen er gått noe ned, bakgrunnen for dette er hovedsakelig midlertidig flytting til 

Karljohansvern. Midgardkonkurransen har startet opp og gjennomført Midgard komposisjonskonkurranse, 

en nasjonal konkurranse for unge komponister. Kulturskolen har gjennomført kurs i musikkteknologi. 

Vi ser at mange ungdom benytter seg av Meråpent bibliotek og ungdomskroken.  

Det er levert søknad om deltakelse i Program for folkehelse i regi av Fylkeskommunen, for å bedre 

nøkkelindikatorene i Ungdataundersøkelsen. Fokusområder er frivillighet, og videreutvikling av 

pusterommet og Lystlunden. Det arbeides med oppfølging av veteraner og andre med belastende tjeneste. 

Søknader om barnefattigdomsmidler er behandlet og midler er tildelt. 

Arrangementer i forbindelse med Den kulturelle skolesekken har blitt gjennomført på skolene i mai og i 

august.  

Måloppnåelse 
Kommunalsjefen mener at målsetningen delvis oppnås, det er noe krevende i perioden Kulturkvartalet er 

stengt.  

  

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



5.4.7. Mål 7  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Kulturkvartalet og øvingsbrakker er etablert 

Kulturkvartalet (Storgata 37, rød og gul, samt Tusenårsplassen) er prosjektert og i prosess. Enhetene er 

flyttet ut. Cafe Gul er flyttet til Biblioteket, deler av Kulturhuset 37s tilbud er flyttet til Rådhuskantina og 

Nidaros på Karljohansvern. Kulturskolens tilbud er flyttet til Nidaros på Karljohansvern. 

Det er bestemt at skateparken skal flyttes gjennom flere politiske vedtak.  Prosjektet er nå tatt ut av 

Investeringsplan for perioden, men kommunalområdet Teknisk følger opp et verbalpunkt i 2018. Arbeidet 

med å sikre og vedlikeholde eksisterende skatepark er snart ferdigstilt. Det har vært råteskader i 

konstruksjonene. 

Måloppnåelse 
Kommunalsjefen mener prosessene er godt i gang og at målsetningene kan nås. 

5.4.8. Mål 8  

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

Barne- og ungdomsrådet har fått styrket administrativ bistand. Det er i tillegg til administrasjonens 

representant nedsatt et sekretariat. Det vil jobbes videre med forenklet fremstilling av sakene. Hvilke saker 

som tas opp og antallet saker som skal behandles må tilpasses målgruppen.  

Barnerepresentanten deltar i relevante møter.   

Måloppnåelse 
Høsten 2018 styrkes bemanning i Kommunalområdets administrasjon og dette arbeidet vil få enda større 

fokus. Kommunalsjefen mener at målsetningen kan nås. 

5.4.9. Mål 9  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 
Mange av forvaltningsoppgavene som utføres av Kommunalområdet er nedfelt i tidsfrister i lovverket. Det 

er stor saksmengde og noe redusert kapasitet på byggesak. To stillinger er utlyst, og på søkerlistene ser det 

ut til å være flere kvalifiserte kandidater. Intervjuer vil gjennomføres i september.  

Det har vært gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2018. Kommunerevisjonens anbefalinger vil bli fulgt opp. 

Måloppnåelse 
Kommunalsjefen mener det jobbes godt for å nå målene tross lav bemanning.  

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

Økt fokus på konsekvenser av utbyggingsprosjekter for barn og unge

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



5.4.10. Mål 10  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Det er mange store planer som løper parallelt i tråd med planstrategien. Administrasjonen følger 

planstrategien. Områdeplan for Åsgårdstrand har vært oppe til 1. gangs behandling. Det jobbes med 

detaljregulering for ny Intercity strekning og plan for trafikkløsning til Campus Vestfold sammen med 

Fylkeskommunen. Plasseringen av ny stasjon medfører etablering av et nytt knutepunkt for kollektivtrafikk, 

der det skal tilrettelegges for større bolig‐ og næringsområder. Sykkelbysatsningen omhandler bedre 

fremkommelighet for syklister, samt stimulering til økt bruk av sykkel fremfor bil. Det utarbeides årlige 

prosjektplaner og sykkelregnskap. Kommunedelplan for sykkel skal også rulleres i perioden. Det er vedtatt 

planprogram for Sjøfront Øst- havneområde og jobbes i tråd med dette. 

Måloppnåelse 
Kommunalsjefen vurderes det som om målsetningene kan nås. 

5.4.11. Mål 11  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Egen plan er ikke utarbeidet i Kultur og samfunnsutvikling, men kommunen jobber med en 

digitaliseringsstrategi. Det er startet opp arbeid med digitalisering av byggesaksarkivet. Ny eiendomsmodul 

for byggesaksbehandling er tatt i bruk. Modul for ROS-analyser (kartverktøy) er anskaffet, noe som vil bidra 

til at relevant informasjon kan legges fram tidlig i reguleringsprosesser. 

Det jobbes med innovative teknologiske løsninger for at svaksynte bedre kan orientere seg i Horten 

sentrum. 

Måloppnåelse 
Kommunalsjefen vurdere det som om målsetningen kan nås.  

5.4.12. Mål 12 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Dagens kommuneplan har en langsiktig strategi om å konsentrere eksisterende tettsteder. Vekst prioriteres 

foran vern innenfor byer og tettsteder og vern foran vekst utenfor. I gjeldende kommuneplan er ikke inntatt 

noen nye utbyggingsprosjekter på dyrket mark. Arealplanen skal nå rulleres og dette vektlegges. Det 

arbeides med et verneområde for hummer i Oslofjorden. Det er inngått kontrakt om detaljprosjektering av 

prosjektet Ren Indre havn for å rydde opp i forurenset sjøbunn i Indre havn. Det er gjennomført analyser 

av vannkvaliteten i Borrevannet. 

  

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

Forenkling, fornyelse og forbedring gjennom ny teknologi

Arealutvikling skal være langsiktig og miljøvennlig



Måloppnåelse 
Kommunalsjefen vurderer at målsetningen kan nås. 

5.4.13. Mål 13 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Det jobbes med oppmerking av enkelte gangforbindelser, sammen med et prosjekt om universell 

utforming. Horten er sykkelby og deltar i «Sykle til jobben aksjonen». Det arbeides med planprogram for 

kommunedelplan for Skoppum med fokus på knutepunktsutvikling, grønn mobilitet og bærekraftig 

arealplanlegging. Prosjektet har mottatt Klimasatsmidler.  

Kommunalområdet har utviklet et gang- og sykkelkart med 5-, 10- og 15.-minutters-byen for å vise hvordan 

handel, opplevelser, rekreasjon og attraksjoner henger sammen. Kartet er utformet etter samme visuelle 

uttrykk som T-banekart og finnes i plakatstørrelse A3 og i postkortstørrelse for utdeling. 

Måloppnåelse 
Kommunalsjefen vurderer det som om målsetningen delvis kan nås. 

5.4.14. Mål 14 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Horten kommune var tidlig ute med å vedta en klima- og energiplan i 2002. I 2012 ble det vedtatt ny klima- 

og energiplan for perioden 2012-2020. Planen er ambisiøs og det er stor satsing på fjernvarme, 

miljøvennlige energiløsninger og energiøkonomisering. Tiltakene følges opp gjennom et eget 

handlingsprogram som er ferdig utarbeidet og politisk vedtatt. Klima- og energiplanen er under rullering, 

som kommunedelplan. Planen skal ihht planstrategi og planprogram vedtas i 2018. Arbeidet er noe 

forsinket. Det arbeides for å øke kapasiteten på klimaarbeidet. Tilskuddsordningen Grønne midler er 

gjennomført og midler utbetalt. Det er utdelt Miljøfyrtårnsertifikater til to bedrifter. 

Måloppnåelse 
Det er stort fokus på å redusere energiforbruket, og kommunen ligger godt an i forhold til å nå målet. Det 

er noe forsinkelse i arbeidet med klima- og energiplanen, men det er ansatt ny rådgiver som vil følge opp. 

  

Satse på grønn mobilitet

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



6. Kommunalområde Teknisk 
 Teknisk har i 2. tertial fortsatt med sitt fokus på forbedringsarbeid (LEAN).  

 Kommunalområdet klarer ikke med de budsjettildelinger som er vedtatt til bruk i 

Kommunalområdet å gjennomføre et bærekraftig vedlikehold i henhold til vedtatt handlingsregel. 

Det er arbeidet målrettet med effektivisering av kommunalområdet, men gevinsten spises opp av 

økning på areal (kvm bygg). 

 På driftssiden av budsjettet er det i ferd med å bli en økning i nettleie som vil utfordre kommunens 

driftsbudsjett i kommende år. Herunder kan det nevnes at målrettet investeringer innen ENØK vil 

utligne utfordringene. 

 Økonomistyringen vurderes til å være meget god. Den gir forutsigbarhet og forvalter 

rammestyringen innen de krav som er satt i budsjettet. Med flere midler tilgjengelig vil man kunne 

utført et mer bærekraftig vedlikehold innen alle områder. 

 Det har vært en hard vinter og dette medfører mindre midler til asfaltering enn fastsatt i budsjettet 

for 2018 

 Det har også vært mye bruk av overtid slik at enkelte enheter innen kommunalområdet må ta 

hensyn til dette i videre planlegging av produksjonen. 

 Innen HR er alle parametere inkl. sykefravær iht. målsetning.  

 Innen internkontroll vurderes kommunalområdet til å ha god kontroll.  

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



6.1. Økonomi 

6.1.1. Fakta 

 

6.1.2. Vurdering 
 Teknisk styrer mot balanse ved årets slutt.  

 Det er fortsatt ikke tilstrekkelige midler til å oppnå et fullverdig og bærekraftig vedlikehold. Vedtatt 

handlingsregel ifm. bærekraftig vedlikehold er ikke oppfylt. 

 Det vurderes at alle aktiviteter er lovlige og forsvarlige. 

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

  



6.2. HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 
Teknisk søker å gi alle ansatte kurs og opplæring som gir merverdi både for den ansatte og virksomheten. 

Lovpålagte kurs blir prioritert. 

Sykefravær 
Sykefravær pr 2. tertial viser: 

 Korttid 2,31% 

 Langtid 3,88% 

 Totalt 6,19% 

Sykefraværet i positiv utvikling, fallende de 8 første måneder. Kommunalområdet jobber målrettet for å 

redusere sykefraværet, og ansatte med særskilte behov følges opp tett i samarbeid med lege/Nav. 

Medarbeiderundersøkelse  
Horten kommune bruker 10- faktor medarbeiderundersøkelse. Dette er en undersøkelse laget av 

Kommuneforlaget i samarbeid med KS. Mange andre kommuner i Norge benytter dette systemet og som 

innebærer at vi i større grad enn tidligere kan sammenligne resultater med andre kommuner.  

Teknisk har omtrent samme resultater hvor vi ligger på snitt av norske virksomheter. Det er ingen 

alarmerende signaler som krever iverksettelse av ekstraordinære tiltak utover normal drift. 

Medarbeidersamtaler 
Alle ansatte skal ha en medarbeidersamtale med sin leder i løpet av året. Dette følges opp gjennom 

månedlig rapportering.  

HMS- og kvalitetsutvalg 
Det er årlig planlagt med seks etikk-, HMS-, og kvalitetsutvalgsmøter. Dette arrangeres samlet for Teknisk 

hvor alle tillitsvalgte, verneombud og ledere deltar. Så langt i år er det arrangert fire etikk-, HMS-, og 

kvalitetsutvalgsmøter. 

6.3. Internkontroll 
I henhold til vedtatt styringsdokument 14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul skal 

status på følgende kulepunkt kommenteres innen internkontroll: 

Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 
Internkontroll, og herunder HMS, har vært et stort fokus område for Kommunalområdet. Det er arbeidet 

med å få kontroll over status på all kommunalt eid bygningsmasse, infrastruktur og andre eiendeler. 

Arbeidet medfører at man skal ha tilsyn på alle eiendeler med en frekvens som er vurdert via en ROS. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser iht. årshjul 
Det er gjennomført ROS for alle områder. Inneværende år har fokus ligget på HMS for ansatte, og sikkerhet 

for befolkningen. Ifm. sikkerhet for befolkningen er fokuset på tilfluktsrom, Nødvann og tosidig forsyning i 

normalsituasjonen vektlagt. Videre er ROS ifm. internkontroll av bygningsmasse og infrastruktur 

gjennomført. 

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Tekst Antall 

Antall meldte avvik jan-august 46 

Avvik ved tilsyn jan-august 4 tilsyn avholdt, ingen avvik 

Antall åpne avvik pr 31. august 5 



Det har vært en underrapportering av avvik innen kommunalområdet. Det er derfor iverksatt flere 

aktiviteter for å skape en bedre meldekultur. I hele 2017 ble det totalt meldt 20 avvik. Hittil i 2018 er det 

rapportert 46 avvik, noe som vurderes å være en forbedring av meldekulturen.  

6.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret vedtok i sak 128/17 en rekke mål for kommende økonomiplanperiode. Administrasjons-

sjefen redegjør i dette kapittelet for status i arbeidet med å nå de vedtatte målsettingene.  

6.4.1. Mål 1  

 

Som indikator for å vurdere målsetning er følgende valgt: 

Indikator/delmål   
Ønsket 

resultat 
 

Aksept. 

resultat 
 

Ikke godkjent 

resultat 
 Status 

1.1.1 Ingen arbeidsulykker med sykefravær   0  0  >0  1 

1.1.2 Redusere antall tilfeller hvor 

ledningsnett bidrar til vanninntrenging i 

boliger   

<15 

 

<20 

 

>20 

 

3 

Måloppnåelse 

 Målet vurderes en gang årlig. Hittil i 2018 har vi hatt en ulykke med sykefravær innen kommunal-

området. 

 Hittil i 2018 har vi hatt 3 tilfeller av vann eller kloakk inntrengning i boliger som kan relateres til VA-

nettet.  

6.4.2. Mål 2  

 

Som indikator for å vurdere målsetning er følgende valgt: 

Indikator/delmål   
Ønsket 

resultat 
 

Aksept. 

resultat 
 

Ikke godkjent 

resultat 
 Status 

1.2.1 Øke tilflytning    >100  >50  <50  115 

1.2.2 Øke antall netto 

næringsetableringer    
>5  1-3  Ingen  24 

Måloppnåelse 

 De siste offisielle tallene som SSB har, er for 2. kvartal 2018 da det var 27 317 innbyggere i Horten 

kommune. Pr 1. januar 2017 var innbyggertallet 27 202, dvs. en økning på 115 innbyggere. 

 Antall netto næringsetableringer har økt med 24 det siste år. 

Bidra til at Horten kommune har et positivt omdømme

Legge til rette for næringsutvikling og økt bosetting



6.4.3. Mål 3  

 

Som indikator for å vurdere målsetning er følgende valgt: 

Indikator/delmål   
Ønsket 

resultat 
 

Aksept. 

resultat 
 

Ikke godkjent 

resultat 
 Status 

2.1.1 Ivareta inneklima, antall 

avvik 
 <5  <7  >10  0 

2.1.2 Brukerundersøkelse  5  4  <4  - 

Måloppnåelse 

Det er hittil i 2018 ikke funnet avvik ifm. inneklimamålinger. Brukerundersøkelser er foreløpig ikke 

gjennomført, planlegges gjennomført ila. året. 

6.4.4. Mål 4  

 

Som indikator for å vurdere målsetning er følgende valgt: 

Indikator/delmål   
Ønsket 

resultat 
 

Aksept. 

resultat 
 

Ikke godkjent 

resultat 
 Status 

2.2.1 Antall medlemmer i 

kommunens idrettslag   

Antall> 

8 300 
 

Antall> 

7 400 
 

Antall < 

7 400 
 7 817 

2.2.2 Brukerundersøkelse 
  

5  4  <4  
Ikke 

gjennomført 

Måloppnåelse 

 Tallene for 2018 viser at antall medlemmer i kommunens idrettslag er 7 817, dvs. under målsetning.  

 Brukerundersøkelse planlegges gjennomført ila. året. 

6.4.5. Mål 5  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Som indikator for å vurdere målsetning er følgende valgt: 

Indikator/delmål   
Ønsket 

resultat 
 

Aksept. 

Resultat 
 

Ikke godkjent 

resultat 
 Status 

Effektiv og trygg eiendomsforvaltning

Bidra til et godt og tilrettelagt idretts- og friluftslivstilbud

Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og avløpshåndtering



3.1.1 Forurenset vann, antall tilfeller   0  0  >0  0 

3.1.2 Utslipp av urenset kloakk til sjø via 

renseanlegg, antall tilfeller   

Utslipp  

< 5 
 

Utslipp  

< 7 
 

Utslipp  

> 10 
 0 

 



Måloppnåelse 

 Det har så langt i 2018 ikke vært tilfeller av forurenset vann i Horten.  

 Hittil i 2018 har det ikke vært utilsiktede utslipp av kloakk til sjø fra kommunale renseanlegg. 

6.4.6. Mål 6  

 

Som indikator for å vurdere målsetning er følgende valgt: 

Indikator/delmål   
Ønsket 

resultat 
 

Aksept. 

Resultat 
 

Ikke godkjent 

resultat 
 Status 

3.2.1 Ulykker ifm hull i vei   0  <2  >2  0 

3.2.2 Ulykker for kommunale kjøretøy 

har skyld   
<20  < 25  > 25  18 

Måloppnåelse 

 Hittil i 2018, 0 hull i vei som har medført erstatningsutbetalinger. 

 Så langt er det rapport inn 18 ulykker hvor Horten kommune har skyld i hendelsen. Dette er en 

økning fra 2017. 

6.4.7. Mål 7 

 

Som indikator for å vurdere målsetning er følgende valgt: 

Indikator/delmål   
Ønsket 

resultat 
 

Aksept. 

resultat 
 

Ikke 

godkjent 

resultat 
 Status 

4.1.1 Kostnader til energi    

 Energibruk 

< 105 

kr/kvm 

  

Energibruk 

< 110 

kr/kvm  

  

 Energibruk 

< 115 

kr/kvm 

  
103 

(2017) 

4.1.2 Antall kjøretøy med alternativ drift innen 

2017 iht vedtatt plan 
  

>20  

  

>15  

  

>10 

  

60 

Hittil i 

2018 

Måloppnåelse 

 Det har i 2018 vært fortsatt fokus på ENØK og Energibruk pr kvm er kr 103 (2017-tall). 

 Horten kommune følger vedtatt plan og er i ferd med å fase inn Biogass biler i tillegg til andre 

miljøvennlige løsninger. Vi har i 2017 anskaffet nye og brukte biogassbiler. Tallet for 2018 er 60 

biler samlet, fordelt på hybrid, elektriske biler og biogassbiler. Utskifting til miljøvennlige kjøretøy 

fortsetter i 2018. det levers ytterligere 50 biogasskjøretøy i november 18. 

Bidra til en god og sikker samferdsel i Horten kommune

Legge til rette for bærekraft innen kommunalområde



6.4.8. Mål 8  

 

Som indikator for å vurdere målsetning er følgende valgt: 

Indikator/delmål   
Ønsket 

resultat 
 

Aksept. 

Resultat 
 

Ikke godkjent 

resultat 
 Resultat 

4.2.1 Brudd på naturmangfoldsloven i 

kommunal regi   
0  

  
0  

  
0 

  
0 

Måloppnåelse 
Hittil i 2018 er det ikke registrert noen brudd på naturmangfoldsloven. 

  

Bidra til sikring av kommunens naturmangfold



7. Kommunalområde NAV Horten 

7.1. Økonomi 

7.1.1. Fakta 

Kommunalområde NAV Horten 

(tall i tusen kroner) 

Regnskap 

pr. 2. tertial 

Års- 

prognose 

Års- 

budsjett 

Beregnet 

årsavvik 

Driftsutgifter 67 247 112 116 96 767 -15 349 

Driftsinntekter -7 759 -9 138 -5 289 3 849 

Netto driftsramme 59 488 102 978 91 478 -11 500 

Pr. enhet 

NAV Fellesområdet         

Driftsutgifter 2 060 4 005 4 061 56 

Driftsinntekter 0 -550 0 550 

Netto driftsramme 2 060 3 455 4 061 606 

NAV Stab         

Driftsutgifter 950 1 496 1 495 -1 

Driftsinntekter -4 -4 0 4 

Netto driftsramme 947 1 493 1 495 2 

NAV Oppfølging voksen         

Driftsutgifter 25 028 38 305 28 751 -9 554 

Driftsinntekter -1 069 -1 349 -2 960 -1 611 

Netto driftsramme 23 959 36 955 25 791 -11 164 

NAV Oppfølging ungdom         

Driftsutgifter 12 761 19 176 17 367 -1 809 

Driftsinntekter -411 -541 -740 -199 

Netto driftsramme 12 350 18 636 16 627 -2 009 

NAV Integreringsavdelingen         

Driftsutgifter 22 575 38 932 38 977 45 

Driftsinntekter -1 095 -1 365 -100 1 265 

Netto driftsramme 21 481 37 567 38 877 1 310 

NAV Utviklingsavdeling         

Driftsutgifter 2 756 4 871 4 600 -271 

Driftsinntekter 0 0 0 0 

Netto driftsramme 2 756 4 871 4 600 -271 

NAV Prosjekter og drift statlig andel       

Driftsutgifter 1 116 5 330 1 516 -3 814 

Driftsinntekter -5 180 -5 330 -1 489 3 841 

Netto driftsramme -4 065 0 27 27 

7.1.2. Vurdering 

Regnskapet for august viser fortsatt et betydelig merforbruk. Det er stor usikkerhet rundt prognosen. 

Prognosen er på tilnærmet samme nivå som de forutgående månedene. Budsjettet for økonomisk 

sosialhjelp er stramt, og forutsetter ingen økning i antall mottakere for å oppnå balanse. Det er en betydelig 

økning i antall mottakere i 2018. Prognosen er justert i forhold til erfaringsmessige svingninger de siste 3 

årene. Det er stor usikkerhet rundt endelig prognose. Utgiftene øker derfor raskere og effekten av tiltakene 



klarer ikke å demme opp for denne økningen raskt nok.  Videre har vi for tiden rekordhøyt antall i 

introduksjonsprogrammet (cirka 140) grunnet svært høy bosetting de siste tre årene. Dette betyr også at 

utgiftene er svært høye. Kombinert med tilnærmet ingen bosetting i 2018, gjør dette at 

integreringstilskuddet også reduseres betydelig. Dette gir en tilleggsutfordring som er krevende å løse 

innenfor rammen. Øvrige områder og utgifter ligger tilnærmet på budsjett med mindre variasjoner. 

Hovedutfordringene er økonomisk sosialhjelp og integreringsområdet 

7.1.3. Konklusjon 

I budsjettet har kommunalområdet tiltak for 17,5 mill. Tiltakene har vært de samme over 2 år. Vi ser på 

KOSTRA-tallene for 2017 at tiltakene har hatt effekt, men md en økning i antall mottakere, økte leiepriser 

og livsoppholdssatser at tiltakene gir minimal effekt på totalkostnaden. Årsakene til økningen i antall 

mottakere er sammensatt, og vil kreve bred og tett samarbeid på tvers av kommunalområder. 

Kommunalområdet har iverksatt flere tiltak for å søke reduseres utgiftene. Økte ressurser til de under 30 

år, tett oppfølging av langtidsmottakere, helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, Stasjonen, Fly-i-jobb 

mv. Tiltakene har effekt, men vi erfarer at dette er et arbeid som tar tid for å oppnå tilfredsstillende 

resultater. Samlet vurderes kommunalområdet å styre mot et merforbruk på ca 11,5 mill.kroner.  

7.2. HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 

I forbindelse med ny organisering av NAV Horten fra 1/1-18 er det etablert nye opplæringsplaner for 

veiledere. Innfasing av helhetlig oppfølging der brukeren skal ha en veileder stiller økte krav til kompetanse 

på alle av NAV sine kommunale og statlige hovedtjenester. I tillegg skal kompetanse på de mer spesialiserte 

oppgavene opprettholdes og utvikles. Kompetanseplanene er iverksatt i henhold til plan, og evalueres og 

utvikles fortløpende etter behov.  

Sykefravær 

Samlet sykefravær for kommunalt ansatte er synkende.  Kontoret har et samlet mål på 6,3% for både statlig 

og kommunalt ansatte. Nivået på sykefraværet for de kommunalt ansatte har ligget på tilnærmet samme 

nivå med mindre variasjoner. NAV Horten samarbeider tett med HR-avdelingen og IA-rådgiver i oppfølging 

av egne ansatte. Det planlegges ytterligere forsterket oppfølging på system- og individnivå i tett samarbeid 

med IA-rådgiver i løpet av høsten.  

Medarbeiderundersøkelse  

Horten kommune bruker 10-faktor medarbeiderundersøkelse. Dette er en undersøkelse laget av 

Kommuneforlaget i samarbeid med KS. Mange andre kommuner i Norge benytter dette systemet og som 

innebærer at vi i større grad enn tidligere kan sammenligne resultater med andre kommuner.  

Innen sommeren vil resultatene fra årets undersøkelse foreligge og Administrasjonssjefen rapporterer på 

årets undersøkelse i forbindelse med 2. tertialrapporten.   

NAV Horten gjennomfører i 2018 10-faktorundersøkelsen for alle ansatte både på statlig og kommunal del. 

Denne kommer i tillegg til medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres på statlig del for alle i løpet av 

oktober. Dette gir oss et godt sammenligningsgrunnlag.  

Medarbeidersamtaler 

NAV Horten benytter for tiden NAV sin modell for medarbeidersamtaler, og gjennomfører for alle ansatte 

siste halvår hvert år.  Det vurderes å endre dette i løpet av første halvår for å få dette i tråd med Horten 

kommune sin praksis.  

  



HMS- og kvalitetsutvalg 

I henhold til gjeldende avtaleverk har NAV Horten etablert et eget medbestemmelsesapparat (MBA) som 

har møter månedlig. I henhold til avtale inngått av partnerskapet er MBA utvidet med vernetjenesten, og 

utgjør sammen med ledelsen, NAV Horten sitt HMS- og kvalitetsutvalg på linje med øvrige virksomheter i 

kommunen. Vernetjenesten og ledelsen samarbeider i tillegg i henhold til regler og føringer i 

Arbeidsmiljøloven. Det er etablert årshjul for samspillet med MBA/vernetjenesten.  

7.3. Internkontroll 
I henhold til vedtatt styringsdokument 14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul skal 

status på følgende kulepunkt kommenteres innen internkontroll: 

Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 

NAV Horten følger vedtatte føringer og resultatindikatorer for statlig og kommunal del, og har etablert 

internkontroll og rutiner for å ivareta kvalitet og måloppnåelse. I tillegg til formelle klager på vedtak som 

følger normal klageadgang, benyttes serviceklager som en formalisert rutine for tilbakemelding fra brukere 

som er misfornøyd med servicen som ytes. Hittil i år har vi mottatt cirka 30 serviceklager.  

Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 

ROS-analyser er gjennomført og avvik meldes, analyseres og følges opp for å finne løsninger og tiltak.  

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Tekst Antall 

Antall meldte avvik januar-august 3 

Avvik ved tilsyn januar-august 0 

Antall åpne avvik pr august 0 

NAV Horten må følge statlige og kommunale føringer når det gjelder avviksrapportering. Dette gir 

utfordringer med å få tilfredsstillende meldekultur i begge linjer. Det er derfor igangsatt dialog med 

kommunalområde Administrasjon for å se hvordan vi vi best mulig kan kombinere kommunale og statlige 

avvik under ett.  

7.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret vedtok i sak 143/15 en rekke mål for kommende økonomiplanperiode. 

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

7.4.1. Mål 1  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

For å bidra til å redusere ledigheten og få flere over i arbeid er det satt av dedikerte ressurser som jobber 

opp mot arbeidsgivere i regionen. Gjennom kontakt og dialog får vi tak i reserverte stillinger og ledige 

stillinger som vi formidler våre brukere til. Det å kombinere kompetanse på arbeidsmarkedet opp mot den 

enkelte bruker sitt behov og muligheter gir flere arbeid. Vi ser at dette arbeidet har effekt over tid, og vi 

fikk over 6% flere i jobb i 2017 enn i 2016. Arbeid og aktivitet for de under 30 år følger av rettigheter på 

statlig og kommunal del. Gjennom tett oppfølging og helhetlig oppfølging jobbes det med å forbedre dette 

resultatet. Overgangen til arbeid, utdanning og grunnskole for flyktninger skjer i tett samarbeid med 

Flere i arbeid og færre på stønad



næringslivet gjennom eget prosjekt (Fly-i-jobb) og kontorets markedsressurser i tett samarbeid med 

veileder.  

Måloppnåelse 

Å redusere ledigheten følger i stor grad strukturelle forhold. Det er krevende å skulle redusere denne, men 

målrettet arbeid kombinert med kompetanse sammen med riktig bruk av virkemidler bør gjøre det mulig å 

redusere ledigheten. Ledigheten ligger nå på 3,9%. Vi ser at de tiltakene vi har iverksatt mot flyktninger og 

de under 30 år fungerer. Fly-i-jobb har hittil i år fått 30 personer over i 50% stilling eller mer. Stasjonen har 

fått 54 personer over i arbeid eller utdanning så langt i år (70%). Vi jobber med å styrke og videreutvikle 

begge tiltakene slik at enda flere kommer i arbeid. Vi ser at vi har en nedgang i brukergruppen under 30 år 

totalt sett.  

7.4.2. Mål 2  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Det er iverksatt et arbeid ved boligkonsulenten ved NAV Horten for kvalitetssikre og sikre data knyttet til at 

brukere har akseptable boforhold. Det er p.t. ikke klart. Når det gjelder fravikelser og utkastelser hadde vi 

70 varsel fra Namsmannen i 2017. Hittil i år har vi 26 varsler. Årsakene til nedgangen er sammensatt, men 

det er grunn til å tro at det samlede arbeide i kommunen for å forhindre dette har effekt.  Det jobbes 

systematisk med å sikre akseptable boforhold og forhindre fravikelser og utkastelser i tett samarbeid med 

Namsmannen og egne gjeldsrådgivere. Vi ser at stillingen som boligkonsulent er en viktig ressurs på dette 

området og tilfører NAV sitt ansvar på det boligsosiale feltet systematikk og kvalitet. Antall barnefamilier 

som er langtidsmottakere av sosialhjelp er fortsatt høyt, men stabilt. Helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier (HOLF) arbeider systematisk og helhetlig med målgruppen. Det vedtatte tiltaket for 

målgruppen (Stasjonen for voksne) er i gang i tett samarbeid med Horten voksenopplæring. Behov for 

midlertidig bolig ligger stabilt lavt på i gjennomsnitt 2 personer i måneden. Vi ser at gjennomsnittlig tid fra 

behov for midlertidig bolig til permanent løsning er etablert i gjennomsnitt er på to uker.  

Måloppnåelse 

Samtlige mål under 2.1 vurderes å være mulig å oppnå i planperioden.  

7.4.3. Mål 3  

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Antall sosialhjelpsmottakere er stigende. Hittil i år er det i snitt 53 flere mottakere per måned enn i 2017. I 

Dette gir utfordringer både på saksbehandlingstid og andel sosialhjelpsmottakere. Aktivitetsplikten, statlige 

virkemidler, markedsarbeid og helhetlig oppfølging er alle eksempler på tiltak som er iverksatt for å 

redusere brukere i de ulike målgruppene.  

  

Bidra til å sikre gode boforhold

Sikre rett tjeneste og ytelse til rett tid



Måloppnåelse 

Måloppnåelsen vurderes som oppnåelig i planperioden med unntak av målet om andel uføretrygdede. 

Andelen sosialhjelpsmottakere vurderes å ha høy risiko dersom antall brukere fortsetter å øke.  

7.4.4. Mål 4 

 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

NAV Horten henviser brukere systematisk til digitale løsninger på statlig og kommunal del og veileder 

brukere til å ta disse i bruk. Oppstarten av digital sosialhjelpssøknad (Digisos) i februar er nå kvalitetssikret 

og fra og med september rulles løsningen ut for fullt. Målet er å få 75% av søknadene digitalt. Per august er 

tallet 19%, men det forventes å øke markant når løsningen markedsføres ytterligere. Enkelte bydeler i Oslo 

er allerede oppe i 50%, så måloppnåelsen vurderes på være rimelig. Det arbeides med å øke kompetanse 

hos veiledere, brukere og samarbeidspartnere for å oppnå en mest mulig effektiv og hensiktsmessig bruk 

av de nye digitale løsningene. Digital utsendelse er hovedløsningen både på statlig og kommunal del 

(SvarUt).  

Måloppnåelse 

Målet vurderes å kunne nås i planperioden.   

  

NAV Horten skal levere gode digitale løsninger



8. Horten havnevesen 
Horten havnevesen styrer mot et årsoverskudd på kr 7,2 mill mot et budsjett på kr 3,75 mill. 

Resultatforbedringen utgjør kr 3,4 mill og har sin forklaring i økt godsmengde og omsetning i trafikkhavna 

og lavere driftskostnader. 

Det samlede sykefraværet for perioden jan – august har vært 1,42% korttid og 0% langtid. 

Horten havnevesen har i løpet av perioden januar - august gjennomført en dags internkontrollrevisjon med 

særlig fokus på risikovurdering i forkant av planlagte egne arbeidsoppgaver, utarbeidelse av risikovurdering 

i forkant av bygge- og anleggsprosjekter (ved bruk av underleverandører) og tema vold og trusler på 

arbeidsplassen. Sistnevnte er særlig aktuelt i møte med et stort publikum i gjestehavnene. 

I tillegg har havnevesenet gjennomført et to dagers internseminar med alle ansatte hvor neste års budsjett 

er diskutert og utarbeidelse av noen sentrale kjerneverdier for virksomheten. Formålet med 

internseminaret er økt medvirkning og fokus på kvalitet og innovasjon (utvikling) av virksomheten. 

Horten havnevesen har gjennomført møte med tillitsmann og verneombud med formål å klargjøre og 

forbedre HMS arbeidet i organisasjonen - alt fra budsjettprosess til gjennomføring av bygge- og 

anleggsprosjekt. 



8.1. Økonomi 

8.1.1. Fakta 

 

8.1.2. Vurdering 
Horten havnevesen har god kontroll på bruk av kostnader og prognosen tilsier et noe lavere 

kostnadsforbruk enn budsjettert. På inntektssiden ligger fergeinntektene an til å bli som budsjettert mens 

inntektene i Trafikkhavna ser ut til å bli markant bedre enn budsjettert. Godsmengden i trafikkhavna pr 2. 

tertial utgjør 88.000 tonn og dette er 91% av hele godsmengden for 2017. Godsmengden i 2017 lå til grunn 

for budsjett i 2018. 

8.1.3. Konklusjon 
Horten havnevesen styrer mot et positivt resultatavvik på kr 3,4 mill. og avsettes til bundne driftsformål 

ihht havne- og farvannsloven.  

  

(tall i tusen kroner)

Regnskap

pr. 2. tert.

Års-

prognose

Års-

budsjett

Beregnet

årsavvik

Driftsutgifter 18 977 38 062 35 215 -2 847

Driftsinntekter -27 920 -38 062 -35 215 2 847

Netto driftsramme -8 943 0 0 0

Felles

Driftsutgifter 8 503 21 592 17 769 -3 823

Driftsinntekter -204 -350 -300 50

Netto driftsramme 8 299 21 242 17 469 -3 773

Trafikkhavna

Driftsutgifter 1 701 3 391 2 140 -1 251

Driftsinntekter -4 530 -5 430 -4 190 1 240

Netto driftsramme -2 829 -2 039 -2 050 -11

Fergehavn

Driftsutgifter 1 581 2 574 3 920 1 346

Driftsinntekter -15 771 -23 271 -22 700 571

Netto driftsramme -14 190 -20 697 -18 780 1 917

Øvrig virksomhet

Driftsutgifter 1 544 1 969 1 940 -29

Driftsinntekter -4 338 -5 638 -5 625 13

Netto driftsramme -2 794 -3 669 -3 685 -16

Småbåthavn

Driftsutgifter 2 047 2 718 3 614 896

Driftsinntekter -2 812 -3 062 -2 300 762

Netto driftsramme -765 -344 1 314 1 658

Driftsavdelingen

Driftsutgifter 3 601 5 818 5 832 14

Driftsinntekter -265 -311 -100 211

Netto driftsramme 3 336 5 507 5 732 225

Kommunalområde Horten Havnevesen

Pr. enhet



8.2. HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 
Det er utarbeidet en kompetanseplan for alle ansatte gjennom medarbeidersamtaler og ihht stilling. Denne 

er fulgt opp og opplæring av ansatte følger planen. 

Sykefravær 
Det samlede sykefraværet for perioden jan – august har vært 1,42 % korttid og 0% langtid. 

Medarbeiderundersøkelse  
Horten kommune bruker 10- faktor medarbeiderundersøkelse. Dette er en undersøkelse laget av 

Kommuneforlaget i samarbeid med KS. Mange andre kommuner i Norge benytter dette systemet og som 

innebærer at vi i større grad enn tidligere kan sammenligne resultater med andre kommuner.  

Innen sommeren vil resultatene fra årets undersøkelse foreligge og Administrasjonssjefen rapporterer på 

årets undersøkelse i forbindelse med 3.teritalrapporten. 

Medarbeidersamtaler 
Det er gjennomført medarbeidersamtaler for ansatte i driftsavdelingen (havnearbeiderne) i 1. tertial. 

Ansattte i admin vil ha medarbeidersamtaler i løpet av 3. tertial. 

HMS- og kvalitetsutvalg 
Det gjennomføres ukentlig driftsmøte i admin og som også er definert som HMS og kvalitetsutvalg. 

Tilsvarende gjennomføres det driftsmøte for driftsavdelingen hver 14. dag som har HMS som et fast punkt 

på agendaen. HMS arbeidet er særlig viktig for alle havnearbeiderne som daglig jobber med utsatte og 

risikofylte oppdrag. Det er utarbeidet rutiner på alle gjentagende arbeidsoppgaver og det blir systematisk 

utarbeidet SJA (sikker jobb analyse) for arbeidsoppdrag av sjelden eller en gangs karakter. 

8.3. Internkontroll 
I henhold til vedtatt styringsdokument 14/3330 – Horten kommune – plan, rapportering og årshjul skal 

status på følgende kulepunkt kommenteres innen internkontroll: 

Styringsdokumentasjon og systematisk arbeid (ajourhold og praktisk anvendt) 
Økonomi og handlingsplan er det styrende dokument for Horten havnevesen og rapporterer ihht denne i 

kommunens vedtatte årshjul. I ukentlige driftsmøter følges opp status på økonomi, HMS, målstyring og 

meldte avvik. Horten havnevesen følger kommunens vedtatte styringssystemer. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 
Horten havnevesen har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser på alle vesentlige virksomhetsområder. 

Det ble sist utarbeidet, sammen med Statens Vegvesen, en ROS analyse for området fra riksveien og fram 

til fergen (kjørebaner + kjørerampe). Horten havnevesen har hatt en særskilt gjennomgang av 

Byggherreforskriften og utarbeidet nye rutiner for bygg- og anleggsprosjekter hvor det er en eller flere 

leverandører. Dette er gjort sammen med og i forståelse med Arbeidstilsynet og Kommunalteknisk i Horten 

kommune. 

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Tekst Antall 

Antall meldte avvik jan-april 14 

Avvik ved tilsyn jan-april 1 

Antall åpne avvik pr 30.april 0 

Avvik er i hovedsak relatert til driftsrutiner og skade på materiell.  Horten havnevesen har hatt tilsyn fra 

Arbeidstilsynet i januar som er lukket. Bakgrunn for tilsynet var funn av asbest ifm innvendig 

rivningsarbeider i Tollbugata 1. 



8.4. Mål- og resultatstyring 
Kommunestyret vedtok i sak 128/17 en rekke mål for kommende økonomiplanperiode. 

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

8.4.1. Mål 1  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Horten havnevesen har avsluttet alle avtaler med Norsk Stål og som betyr at de endelig trakk seg ut av 

havna i 2017. Det er tegnet ny avtale med E. A. Smith AS (Smith Stål) om leie av utearealer fram til 2026. Ny 

avtale vil medføre en større aktivitet i havna med mindre arealbruk. Pr i dag tas det fortsatt inn varer for 

Norsk Stål og andre stålimportører. I tillegg gjøres det forskjønnings- og oppgraderingsgrep i trafikkhavna. 

Måloppnåelse 
Horten havnevesen har oppnådd en godsmengde på 88.000 tonn for første tertial, noe som utgjør hele 91% 

av den totale godsmengden for 2017. 

8.4.2. Mål 2  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Det er skiftet fergelem på søndre fergeleie til en bredere fergelem (fra 9 til 12 meter bred). Dette sikrer mer 

effektiv av- og pålessing, ikke minst øker sikkerheten for gående over fergelemmen. Det planlegges å endre 

fergelemmen på nordre leie slik at det også påkobles en egen gangsone. Tiltaket er planlagt høst 2018 eller 

vinter 2019. Det er gjennomført systematisk vedlikehold av fergeleier og det er lagerført vitale deler dersom 

et avbrudd skulle oppstå. 

Måloppnåelse 
Fergeleiene har ikke hatt uplanlagte driftsstans i 2018. 

8.4.3. Mål 3 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Det er gjennomført flere oppgraderinger av gjestehavna i Horten. Nytt bryggeamfi og oppgradering av 

honnørbrygga er gjennomført. Rehabilitering av Redningsmuseet er langt på vei gjennomført. Det er gjort 

utbedringer av bryggeamfiet helt i nord og det er laget en ny universell tilkomst lengst mot øst og mot 

«Fogdens hage». «Fogdens hage» vil ble utbedret før sommer 2018. Det er gjort utbedringer og 

rehabilitering av gamle «Turistkontoret» Arealet konverteres til et konsept med bar og småretter. I tillegg 

er utearealene foran Peppes oppgradert før sommeren. 

Måloppnåelse 
Attraksjonskraften i gjestehavnsområdet utvikler seg i riktig retning. 

Horten havnevesen skal utvikle en effektiv trafikkhavn for løst stykkgods

Horten havnevesen skal utvikle fergehavna til en sikker og effektiv 
fergehavn med kort ventetid

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



8.4.4. Mål 4 

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Horten havnevesen har stor fokus på utvikling av arealer som tilrettelegges for primært feste/ utleie og 

også noe for salg. Det er en god utvikling av bortfeste på Langgrunn, det er inngått nye avtaler med E. A. 

Smith AS i trafikkhavna og det er gjennomført kjøp av Tollbugata 1 og Moloveien 16. Horten havnevesen er 

i sluttfasen av prosjektering for rehabilitering av Tollbugata 1. Parallelt forhandles det utleieavtaler i dette 

administrasjonsbygget. Tilsvarende er det gamle gangtårnet ferdigprosjektert og over sommeren klar for 

utlysing av anbud. Dette bygget vil blir det nye administrasjonskontoret til Bastø Fosen. Horten havnevesen 

har kjøpt næringsareal på Skoppum. Alt dette åpner for nye og bedre inntekter for Horten havnevesen 

samtidig som det åpner for å frigjøre bynære arealer for byutviklingsformål. 

Måloppnåelse 
Horten havnevesen har oppnådd ca 95% utleiegrad på sine arealer. 

8.4.5. Mål 5  

Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Det er utarbeidet og gjennomgått med de ansatte en oversikt over ansvar- og arbeidsoppgaver. Det er 

gjennomført en renovering av kontorlokalene til havnevesenet. Det har medført større trivsel og bedre 

luftkvalitet. Det er gjennomført et to dagers internseminar med alle ansatte med fokus på budsjettarbeid, 

utvikling av havna og utarbeidelse av kjerneverdier for havna. Det e  

Horten havnevesen skal optimalisere utleie og salg av arealer/lokaler

Horten havnevesen skal ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet



9. Finans 
Innen finans budsjetteres kommunens frie inntekter korrigert for fellesutgifter. Midlene blir fordelt i 

henhold til kommunestyrets vedtak mellom kommunens 7 kommunalområder og benyttes til kommunal 

tjenesteproduksjon. Administrasjonssjefen er opptatt av å budsjettere i henhold til nasjonale føringer, og 

pr 2.tertial vurderes det at finans har 20 millioner kroner mer til disposisjon i forhold tildagens vedtatte 

budsjett. Hovedårsaken til dette skyldes økt skatte- og inntektsutjevning samt reduserte 

pensjonskostnader.  

9.1. Innledning 
Finansområdet består av følgende deler:

 

Driftsbudsjettet bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, revidert statsbudsjett samt 

ajourførte opplysninger pr. august 2018. 

9.2. Frie inntekter 

Skatt- og inntektsutjevning  
I statsbudsjettet for 2018 ble det anslått en skattevekst på 1,3 % for kommune målt opp mot 2017. I revidert 

statsbudsjett som ble lagt frem 12.mai ble forventet skatteinngang nedjustert til 1,0%. Skatteinngangen i 

landets kommuner har derimot økt noe mer enn regjeringens forventninger. Horten kommune har for de 

første åtte månedene en vekst på ca 3 %, tilsvarende 10 mill mer for de første 8 månedene. Det er pr 

2.tertial Administrasjonssjefens vurdering at Horten kommune vil motta ca 12 millioner kroner ut året i økte 

skatteinntekter. Dette vil kompenseres for merforbruk innen NAV Horten. 

Frie inntekter

•Rammetilskudd

•Skatteinntekter

•Inntektsutjevning

•Integreringstilskudd

•Kompensasjonstilskudd

•Rentetilskudd

Renter- og 
avdragsutgifter

•Rentekostnader

•Avdragsutgifter

•Renteinntekter

Øvrige fellesposter

•Pensjonskostnader

•Avsatte midler til 

lønnsoppgjøret 2018

•Personforsikring

•Avskrivinger



 

Rammetilskudd 
Vedtatt økonomi- og handlingsplan med budsjett 2018 bygger på statsbudsjettet som ble lagt frem medio 

oktober 2017 samt revidert statsbudsjett medio mai 2018. Det er ingen vesentlige endringer på 

rammetilskuddet pr 2.tertial og budsjettet vurderes i balanse.  

Integreringstilskudd 

Horten kommune har et budsjettert integreringstilskudd på kr 53,4 millioner. Det er budsjettert 

følgende integrering: 

Bosettingsår Voksne 1-5 år Barn 1-5 år 

2013 26 28 

2014 22 10 

2015 52 30 

2016 71 58 

2017 24 38 

2018 16 16 

 

  



I henhold til oppdaterte prognoser vurderes integreringstilskuddet for 2018 å bli på kr 52,3 millioner: 

Tekst Beløp 

Ordinært tilskudd 52 163 200 

Enslige voksne 100 000 

Eldre o/60 år som bosettes 0 

«Volumtilskudd» 0 

Barnehagetilskudd 0 

Sum  52 263 200 

9.3. Finansposter 

Rente- og avdrag 

Det er for inneværende år budsjettert en gjennomsnittlig rentekostnad på 2,5% på kommunens 

langsiktige gjeld. Prognoser tilsier at budsjetterte rentekostnader ikke har noen vesentlige avvik og 

Administrasjonssjefen foreslår ingen endringer på dette området per 2. tertial.  

Horten kommune har budsjettert en forventet avdragskostnad på 57,6 millioner kroner i 2018. 

Prognoser for inneværende år tilsier at dette er i henhold til vedtatt budsjett. Administrasjonssjefen 

vil på dette grunnlag ikke foreslå noen endringer på dette området pr 2.tertial.  

Renterisiko 
Horten kommune har per 2. tertial økt sin fastrenteandel til 57%. I henhold til kommunens finansreglement 

skal rentesikret andel av låneporteføljen være i intervallet 20-80%. Administrasjonssjefen vurderer å øke 

andel fastrente mot 65% utover 2018 for å øke forutsigbarheten ytterligere dersom fastrentetilbud 

vurderes som hensiktsmessig av adminitrasjonssjefen.  

 



Renteinntekter og utbygge 
Horten kommune har pr 2.tertial en budsjettert renteinntekt på 11,2 millioner kroner. Det er ingen avvik i 

forhold til budsjettet på denne posten pr 1.tertial.  

9.4. Øvrige fellesposter 

Pensjonskostnader 

I enhetenes ramme utgiftsføres de faktiske pensjonsforpliktelsene til KLP og Statens pensjonskasse 

(pedagogisk personale). For 2018 er disse satsene på hhv 19 % i KLP og 11,75 % i Statens pensjonskasse. 

Dette er ivaretatt i kommunalområdets budsjetter.  I henhold til den kommunale regnskapsforskriftens 

§ 13 er det aktuarberegnet netto pensjonskostnad1 som skal belastes driftsresultatet. Dette innebærer 

at driftsbudsjettet korrigeres for differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto 

pensjonskostnad. Denne korrigeringen krediteres på fellesområdet og kalles premieavvik. I henhold til 

opplysninger høsten 2017 ble det budsjettert et premieavvik inkl. tilbakebetaling av tidligere års 

premieavvik på ca 26,0 millioner kroner. Etter endelig pensjonsbudsjett fra KLP forventes det ca 5 

millioner kroner lavere pensjonskostnader for inneværende år. Dette skyldes en økt tilbakeføring i 

premiefond fra opprinnelig budsjett. 

9.5. Oppsummering 
Pr 2.tertial vurderer Administrasjonssjefen at finansområdet har en merinntekt på ca 17 millioner 

kroner. Dette skyldes reduserte pensjonskostnader og økte skatteinntekter for inneværende år.  

  

                                                           
1 Beregnes av aktuar på grunnlag av pensjonskassens medlemsbestand og forpliktelser pr 31.12 og 

parametere for lønnsvekst, diskonteringsrente mv som fastsettes av Kommunal og regionaldep. 



10. HR 

10.1. Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 
Horten kommune er opptatt av at kommunen skal være en dynamisk organisasjon som er i kontinuerlig 

utvikling. For å få til dette må det satses på kompetanseutviklingstiltak. Vinteren 2017 ble det laget en ny 

overordnet kompetanseplan i partssammensatt gruppe. Planen skal være med på å gi retning for arbeidet 

med kompetanseutvikling. Enhetenes lokale kompetanseplaner skal kartlegge behov, og konkretisere tiltak. 

E-læring skal være en foretrukket læringsarena fremover. Kommunalområdene rapporterer at opplæring 

av nyansatte følges, opp og at opplæringsplaner for det meste er laget. 

Horten kommune bruker KS-læring som e-læringsarena. E-læringskurs, samt kurs i regi av Horten kommune 

opprettes der og all påmelding foregår gjennom denne portalen/plattformen. Opplæring av ledere 

vektlegges, samt at det er utviklet e-læringskurs for alle nyansatte. 

10.2. Sykefravær 
Horten kommune har som mål å redusere sykefraværet til under 7,5 % innen utgangen av 2018. Horten 

kommune hadde en svært god utvikling med reduksjon i fravær i 2016, men det viste en liten økning for 

2017 til 8,84. For andre tertial 2018 ser vi at sykefraværet er på vei nedover med et samlet akkumulert 

fravær på 7,37 %, hvorav langtidsfraværet er på 5,05 % og korttidsfraværet på 2,32 %. Det viktigste 

virkemiddelet mot sykefraværet er en langsiktig, kontinuerlig jobbing med HMS og arbeidsmiljø, med 

oppfølging av syke, og tilrettelegging.  

I mars 2018 startet NAV i Horten kommune. Dette innebærer en ny måte å følge opp ledere og ansatte med 

høyt fravær, for å hjelpe ansatte tilbake til jobb så raskt som mulig. En ansatt fra NAV-kontoret i Horten, 

samt en ansatt fra NAV-arbeidslivssenter er dedikert til Horten kommune. Oppfølgingen fra dem gjelder 

også ansatte bosatt i andre kommuner. Vi ser allerede at dette har positiv effekt. 

10.3. Fraværsstatistikk 
Tabellen under viser det totale fraværet for 2. tertial 2018. 

 
2016 

   
2017 

   
2018 

   

 
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

Sandefjord 7,3 6,7 7,0 6,7 7,5 7,0 6,9 7,2 7,6 6,8 
  

Tønsberg 7,6 6,8 7,3 7,2 7,7 6,8 7,0 8,3 8,9 7,0 
  

Larvik 7,8 7,1 7,5 7,2 7,4 7,4 7,2 6,6 7,1 6,4 
  

Horten 7,5 7,7 7,0 7,6 7,3 7,8 8,2 8,3 8,8 6,9 
  

Holmestrand 6,5 7,1 9,0 8,7 8,3 9,1 9,2 9,6 8,7 7,3 
  

KommuneNorge 7,5 6,9 7,0 7,2 7,6 7,1 7,1 7,5 7,8 6,7 
  



 

Akkumulerte tall i rapporteringsplattformen Framsikt frem til og med august 2018 viser et korttidsfravær 

på 2,32 % og et langtidsfravær på 5,05%. Totalt akkumulert 7,37 %. 

10.4. 10-faktor- Medarbeiderundersøkelse 
Horten kommune gikk i 2017 over til å bruke 10-faktor Medarbeiderundersøkelse. Dette er en undersøkelse 

som er laget av Kommuneforlaget i samarbeid med KS og forskere på BI. Det er en undersøkelse som svært 

mange kommuner bruker, der vi kan sammenligne resultater med andre kommuner og med landet som 

helhet. De er ti faktorer som måles ut fra 39 påstander som besvares elektronisk. 

Faktorene er: 
1 Oppgavemotivasjon (indre motivasjon) 

2 Mestringstro 

3 Opplevd selvstendighet 

4 Bruk av kompetanse 

5 Mestringsorientert ledelse 

6 Rolleklarhet 

7 Relevant kompetanseutvikling 

8 Fleksibilitetsvilje 

9 Mestringsklima 

10 Nytteorientert motivasjon 

Alle ansatte med en fast stillingsbrøk inviteres til å delta. Undersøkelsen skal følges opp med Utviklingsmøte 

10-faktor i alle enheter.Våren 2018 var det 1783 som svarte på undersøkelsen. Det vil si en deltagelse på 



74%. Dette er en økning i deltagelsen på 3% fra 71% i 2017. Resultat totalt for Horten kommune: 

 

Undersøkelsen ble gjennomført i mai 2018. Heretter vil undersøkelsen bli gjennomført annet hvert år. 

10.5. Medarbeidersamtaler 
Medarbeidersamtaler er et viktig instrument i forhold til både arbeidsmiljø, sykefravær, og 

kompetanseutvikling. Det er laget maler for hvordan samtalene skal gjennomføres, og det har vært 

gjennomgang av temaet i forbindelse med lederopplæringen. Det er et eget punkt i skjemaet som 

omhandler deltid, og ønske om økt stillingsstørrelse. Malen for bruk i samtalene er revidert vår 2018, og 

følger temaene i 10-faktorundersøkelsen. 

Det rapporteres at medarbeidersamtaler i all hovedsak gjennomføres i henhold til planen, men at enkelte 

enheter har utfordringer i å få gjennomført alle fordi det er svært mange å følge opp, og med mange små 

helgestillinger. Noen steder gjennomføres utviklingssamtaler i grupper for disse. 

10.6. HMS- og kvalitetsutvalg 
Vi har en god rutine på å gjennomgå sykefravær,  virksomhetsplaner, oppklæringsplaner og HMS-planer i 

HMS- og kvalitetsutvalg. De fleste enheter rapporterer om at HMS- og kvalitetsutvalg gjennomføres etter 

planen. 

10.7. Lærlinger 
Horten kommune har for tiden 27 lærlinger fordelt på  

15 stk på Helse 

8 stk i Oppvekst 

2 stk på IT 

2 stk på Teknisk 

  



11. Internkontroll 
Kommunelovens formålsparagraf (§1): 

” Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og 

fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og 

fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en 

bærekraftig utvikling.1 Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en 

høy etisk standard.2” Lovdata   

Stortinget vedtok i juni ny kommunelov som stiller nye krav til kommunen med hensyn til internkontroll. 

Loven er ikke trådt i kraft, det er lagt opp til at enkelte deler av loven skal tre i kraft fra 1.juli 2019.  

11.1. Betryggende kontroll  

Kommunelovens § 23.2: 

 ”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 

kontroll”. Det er i tillegg en rekke bestemmelser i kommuneloven og særlover som kan knyttes opp mot 

internkontroll.  

Internkontroll blir definert som prosesser, systemer og rutiner som utformes og gjennomføres av de som 

har overordnet ansvar for god ledelse, styring og kontroll.  

11.2. Ledelse og styring i Horten kommune  
Kommunens ledere skal gi retning og skape resultater innenfor de rammer som er gitt. Ledere har også 

ansvaret for å etablere og følge opp rutiner og system. Dette vil sikre god virksomhetsstyring, internkontroll 

og faglig forsvarlige tjenester til innbyggerne. I dette arbeidet inngår ansvaret for å utvikle en kultur som 

fremmer gode arbeidsprosesser, læring, forbedring og utvikling.  

Kommunen har en helhetlig tilnærming til ledelse: 

 

Oppbygging av ledelses- og styringssystemet – forenklet oversikt 
Plan og styringssystemet skal tilrettelegge for god ledelse, styring og prioritering i alle ledd.  

  



Planmodell: 

 

 

 

 

Komponenter for oppfølging - Internkontroll 

 Kontrollmiljø (organisasjonsstruktur, kompetanse/personalpolitikk, ledelsesfilosofi, ansvar/roller 

og myndighet) 

 Risikovurderinger (systematiske gjennomganger av risikoområder) 

 Kontrollaktiviteter (nøkkelkontroller, rapportering og tilsyn) 

 Informasjon, kommunikasjon (møtestruktur, rutineportalen, informasjonsstrategi) 

 Ledelsesoppfølging (Implementering) 

Viktige områder med krav om internkontroll 
1. Tema/område Kontaktpersoner for sektorovergripende 

rutiner og opplæring 

Rutineportalen – opplæring og støtte Arkivleder 

Økonomi (inkl innkjøp) Økonomisjef 

Informasjonssikkerhet og IT drift Sikkerhetsleder, IKT leder og 

personvernombudet 

HMS (helse- miljø og sikkerhet for ansatte) Personalforvaltning 

Etikk og etiske retningslinjer 

HR Sjef 

 

Kommunikasjon, digitale medier og media Kommunikasjonssjef 

Brann Kommunalsjef teknisk 

Folkehelse og MHV (Miljørettet helsevern) 

 

 

Matsikkerhet/IK-mat 

Kommuneoverlege (helse og velferd) og 

folkehelsekoordinator (kultur og 

samfunnsutvikling), Kommunalområde 

Teknisk 

Kommunalområde Helse og velferd 

Miljø og miljøforvaltning Miljøansvarlig  

Kommunalområde Kultur og 



samfunnsutvikling 

Kommunalområde Teknisk 

Kommuneoverlegen 

Kvalitet i tjenesteyting (lovlig og forsvarlig)  

Forsvarlig saksbehandling og forvaltning  

Struktur og oppbygging innen eget kommunalområde 

Kommunalsjefer i alle kommunalområdene 

Vedlikehold bygg Kommunalsjef Teknisk 

Prosjekter og sektorovergripende rutiner/ledelses- og styringssystem Administrasjonssjef 

Samfunnssikkerhet og beredskap  Beredskapssjef 

Alle medarbeidere i Horten kommune skal være kjent med kommunens system og aktuell tilgjengelig 

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

intranettside. 

Etiske verdier og samfunnsansvar  
Målet i Horten er å ha en høy etisk standard og en etisk forsvarlig forvaltning av menneskelige og materielle 

verdier. De etiske retningslinjene for kommunen skal kjennetegnes av tillit og bygge på en høy etisk 

standard. Både ledere og folkevalgte i Horten kommune har ansvar for at våre etiske retningslinjer følges 

opp, tilpasses og er kjent i eget ansvarsområde.   

Kommunikasjon – Åpen, Nær og Synlig 
Kommunens kommunikasjonsstrategi er utarbeidet for å skape en økt bevissthet på hvordan Horten 

kommune skal kommunisere. God kommunikasjon og samhandling er viktig mht brukermedvirkning og 

kvalitet på tjenestene.  Kommunen har en felles møtestruktur som vektlegger ansattes medvirkning og 

refleksjon over egen praksis i det daglige arbeidet 

Kompetanse 
Kommunen har utarbeidet en overordnet opplæringsplan som rulleres og er førende for all 

opplæringsvirksomhet. Hvert kommunalområde skal vektlegge kunnskapsbasert praksis og systematisk 

oppfølging mht opplæring av medarbeidere. 

Innovasjon og utvikling 
Økonomi -og handlingsplanen danner grunnlaget for innbyggernes behov for tjenester. Innovasjon er viktig 

for å klare å løse kommunens oppgaver innenfor de rammer som er satt.  

Folkehelse - helsefremmende og forebyggende arbeid 
All planlegging i kommunen skal ha fokus på folkehelse og resultatene i folkehelseprofilen benyttes i 

kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid både sektorovergripende og i kommunalområdene.  

Miljø 
Natur, miljø og miljøforvaltning er valgt ut som et fokusområde for den langsiktige utviklingen i Horten 

kommune. 

Viktige prioriteringer denne perioden: 

 Planarbeid og innføring av et nytt digitalt plan -og rapporteringssystem  

 Lovdata Pro –oppdatering av varslingslister  

 Ajourhold og revisjon av administrasjonssjefens styringsdokumentasjon  



 Varslingssystemet, forsvarlig håndtering 

 Bruk av E-læringsverktøy og opplæring (KS læring), kurs- og kompetanseheving 

 Informasjonssikkerhet og ny personvernlov.  

 Miljø og miljøforvaltning 

 Miljørettet helsevern 

 Ny kommunikasjonsplattform og Klart språk «Vi velger klart språk når vi kommuniserer med 

innbyggere, politikere samarbeidspartnere, andre fagfolk – og hverandre»  

 Innkjøp  

11.3. Tertial - internkontroll  
Alle kommunalsjefene rapporterer at de er i rute iht til årshjulets aktiviteter for Internkontroll. 

Administrasjonssjefen har i etterkant av rapporteringen hatt styringsdialog med hver kommunalsjef.  

11.4. Tilsyn og kontroll- eksternt og internt 2.tertial 

Tilsyn   Område Kommentarer 

Riksrevisjonen ved regional 
kontrollenhet Skatt Sør 

Horten kemnerkontor, 
skatteregnskapet og 
innkrevingsarbeidet 

Årlig revisjon 

Kontrollutvalget 
Vestfold Kommunerevisjon 
(forvaltningsrevisjon) 

Overordnet analyse Horten 
kommune 2016-2019 (ROS) 
Kommunal virksomhet som er 
organisert i selvstendige 
rettssubjekt (eks IKS, aksjeselskap) 

Plan med prioriteringer 
vedtatt i kommunestyret 
Kontrollutvalget fører tilsyn 
ved hjelp av selskapskontroll 
(egen plan) 

Forvaltningsprosjekt: 
Barnevern 
Vedlikehold av kommunale bygg 
Teknisk 
Byggesak 
Kultur og samfunnsutvikling 
Helsetjenesten for barn og familie 

 
Avsluttet 
Avsluttet 
 
Sluttrapport 
 
Oppstart planlagt 

Vestfold Kommunerevisjon 
(Regnskapsrevisjon) 

Revidering av årsregnskapet  Gjennomføres hvert år  

Verifikasjoner, interimsrevisjon og 
enhetskontroller 

Årlig oppfølging: 
Interimrevisjon innen 
områdene innkjøp, lønn, IT og 
utgående fakturering 

Fylkesmannen i Vestfold Oppvekst 
Voksenopplæringen 

Sluttrapport  

Fylkesmannen i Vestfold Etter henstilling fra 
miljødirektoratet: 
Falkensten renseanlegg.  
 
Landsomfattende tilsynsaksjon når 
det gjelder forurenset grunn 

I prosess med lukking av funn 
Prosjektering av nytt 
renseanlegg 
 
I prosess 

Fylkesmannen i Vestfold Samfunnssikkerhet- og beredskap 
Øvelser en gang pr måned i bruk av 
nødnett «Tabletop» 14. juni 

 
Videreføres 
Gjennomført 



Fylkesmannen i Vestfold Undersøkelse om kommunen 
tilrettelegger for og følger opp at 
Helse- og omsorgstjenesten og 
sosialtjenesten yter individuelt 
tilpassede, forsvarlige og 
samordnede tjenester –
Rusmiddellidelse og psykiatri 

Avsluttet 

Fylkesmannen i Vestfold Rettsikkerhet ved bruk av tvang og 
makt 
Tvang og makt i sykehjem 
NAV 

Stedlig tilsyn Helse- og velferd 
iht plan 
Sluttrapport 
I prosess 

Fylkesmannen i Vestfold 
 

Tilsynssaker Fylkesmannen 
Behandler på grunnlag av klager og 
hendelser som handler om mulig 
svikt i tjenester i Horten 
kommunes tjenesteområder 

Vurderes fortløpende av FM 
v/klager, meldinger mv 

Arbeidstilsynet 
Horten fengsel 
Helse-miljø og sikkerhet for 
ansatte 
Teknisk  
Inspeksjon for å kontrollere om 
kommunen (Teknisk) arbeider 
systematisk for å forhindre at både 
egne og andre arbeidstakere 
utsettes for helseskadelig 

eksponering for asbestfibre i bygg. 
 

Avsluttet 
 
 
 
 

Avsluttet 

Mattilsynet 
Horten sentralkjøkken 
Vannkvalitet 
drikkevannsbasseng/høydebasseng 
som fokus-område 
Bruken av kjemiske 
plantevernmidler på offentlige 
arealer skjer i tråd med Forskrift 
om plantevernmidler 

Avsluttet 
 
Avsluttet 

DIFI- Direktoratet for forvaltning 
og IKT 

Universell utforming av IKT- Horten 
kommune  

Avsluttet 

Kystverket  
Havna – ISPS Avsluttet 

Vestfold sivilforsvarsdistrikt 
Tilsyn av tilfluktsrom 

Sluttrapport 

Statens vegvesen Systemrevisjon – Vilkårsparkering 
Horten kommune 

Avsluttet 

Horten kommune 
Miljørettet Helsevern 
Kommuneoverlegen 

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

Miljørettet helsevern Re iht 
fremlagt plan for 2018 
Løpende håndteringer av 
henvendelser 
v/kommuneoverlegen og 
Miljørettet Helsevern Re 



Kommuneoverlegen påser 
også at avvik og pålegg følges 
opp av berørte områder.  

Horten kommune 
v/administrasjonssjef 

Styringsdialog med alle 
Kommunalsjefene, som orienterer 
om status og tiltak 

Månedlig rapport med 

oppfølging på områdene: 

Økonomi, Personal og IK og 

kvalitet på tjenestene 

Utvidet dialog pr 

kommunalområde med 

kommunalsjef før 

tertialrapporteringen. 

Horten kommune 
v/kommunalsjefer 

Styringsdialog med ledere i HMS- 
og kvalitetsutvalg 

Månedlig rapport med 

oppfølging på områdene: 

Økonomi, Personal og IK og 

kvalitet på tjenestene. 

Helse og velferd har i tillegg 

innført 

pasientsikkerhetssamtaler og 

Oppvekst gjennomfører 

virksomhetssamtaler årlig. 

Vestfold interkommunale 
brannvesen 

Brannforebygging i Horten 
kommune 

Fortløpende ifølge plan  
Avvik følges opp av berørte 
områder 
Tekniske avvik:  
Kommunalområde Teknisk 
Organisatoriske avvik 
Kommunalområdene 

Regnskapsansvarlig Fakturakontroll Planlagt og fortløpende 

Innkjøpsansvarlig Kontrollaktiviteter - Innkjøp Planlagt og fortløpende 

Arkivleder Restansekontroll  Planlagt og fortløpende 

Skagerak nett AS  
Det lokale EL – tilsynet 

Forebygge brann og svikt i Horten 
kommune 

Funn følges opp og tiltak 
prioriteres ut fra risiko 

Horten kommune som 
bevilgningsmyndighet: 
Securitas 

 Bevilgningskontroll  

 Skjenkekontroll 

 Salgskontroll 

 Stengt bevilgingssted 

Funn følges opp  

Horten kommune 
 
Miljø 

 

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

Forurensing 

 
 
Rullering av klima- og 
energiplan i 2018 
 



Horten kommune 
Informasjonssikkerhet 

Systematiske arbeid og kontroller 
Sikkerhetsrevisjon og ekstern 
sikkerhetstest gjennomført 

Ivareta kravene i 
personopplysningsloven og 
tilrettelegge mht ny 
personvernforordning (GDPR) 

Horten kommune 
Vedlikehold og bygg- IK 

Systematiske kontroller i verktøyet 
PSIAM 

Rutiner for pålagte kontroller 

Horten kommune  
Eierskapsmelding Revisjon Avsluttet 

Horten kommune 
Helse miljø og sikkerhet for 
ansatte 

Intern revisjon gjennomført HMS – 
system i 2018 

Ivareta kravene i 
Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser 

Oppvekst 
Barnehager 

Tilsyn kommunale og ikke-
kommunale barnehager 

I prosess iht. plan med 
utvalgte prioriteringsområder 

Oppvekst 
Barnevern 

Fosterhjemsordningen -2 tilsyn 
Besøksrutiner og iht. rutiner 
Tilsynsfører 

Horten kommune 
Lean aktiviteter 

Prosessgjennomganger for 
effektivitet, kvalitet og HMS 

Forbedring og læring nær 
drift 

Helse og velferd 
IK-mat 

Intern revisjon gjennomføres 
m/tiltak 

Prosess etter ny organisering 

Helse og velferd 
Legemiddelhåndtering 

Farmasøytisk tilsyn Følges opp iht plan 

Eco-Online – farlige stoffer  System for håndtering  Gjennomført intern revisjon 
og antall datablad mye 
redusert  
 

11.5. Avviksoversikt – 2. tertial 2018  
Antall avvik i kommunalområdene pr. 25.09: 

Antall avvik Antall 1. kvartal Antall 2.kvartal 

Antall meldte avvik jan- aug 1124 898 

Avvik ved tilsyn mai-aug 1 2 

Antall åpne avvik  37 24 

Type avvik i kommunalområdene 

Type avvik Antall 1. kvartal Antall 2.kvartal 

HMS 355 292 

Informasjonssikkerhet 31 39 

Tjenester/kvalitet/saksbehandling 738 567 

Alvorlighetsgrad 

Alvorlighetsgrad Antall 1. kvartal Antall 2.kvartal 

Lite alvorlig 442 369 

 Alvorlig 529 422 

Meget alvorlig 173 107 

 

  



1.kvartal 2.kvartal 

Hevet alvorlighetsgrad: 6 

Senket alvorlighetsgrad: 205 

Behandlingstid: 9d:2h: 40m 

Hevet alvorlighetsgrad: 7 

Senket alvorlighetsgrad: 131  

Behandlingstid: 9d:11h: 29m 

Avvikstendensene diskuteres fortløpende i HMS-og kvalitetsutvalg i enhetene, i AMU og på 

administrasjonssjefens ledermøte. Systematisk arbeid og håndtering nær drift vektlegges. Når svikt skjer, 

har kommunen et system for å fange opp hendelser slik at vi reduserer risiko og har evne til forbedring og 

læring. Kommunen har også system for varsling og klager på vedtak.  

11.6. Avsluttende kommentarer  
Kommunalområdene melder at de stort sett er i rute mht internkontroll og årshjulets aktiviteter for 

2.kvartal. Administrasjonssjef vektlegger god ledelse, egenkontroll og en faglig forsvarlig tjeneste. Nye 

hendelser og avvik krever at Horten kommune til enhver tid har god kontroll og sørger for kontinuerlig 

forbedring og læring. Innføring av ny personvernlov, GDPR (General Data Protection Regulation) er i rute. 

De som behandler personopplysninger har nå fått et mer tydelig ansvar. Ny kommunelov er vedtatt i denne 

perioden. Kommunen forbereder nå opplæring og oppfølging før iverksetting av ny lov.  


