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1. Hovedtrekk i 2 . tertialrapporten

Denne rapporten er årets andre budsjettrevisjon. Administrasjonssjefen vurderer pr 2 . tertial

at Horten kommune styrer mot et mi n dreforbruk på ca 0, 6 % av samlede brutto

driftsinntekter , tilsvarende 10,7 millioner kroner . Det har gjennom hele året vært et sterkt

fokus på å sikre at

kommunens samlede

disponible midler er

tils t rekkelig for å oppnå

regnskapsmessig

balanse. Samlet

vurderes kommunal -

områdene å gå i balanse,

men noen vesentlige

poster innen

finansområdet er bedret i

løpet av 2.tertial som

medfører det varslede

mindreforbruket.

https://www.google.no/search?biw=1280&bih=631&tbm=isch&q=balanse+i+bildet&revid=2060565475
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1.1. Økonomi 

Horten kommune har fokus på en rasjonell forvaltning av kommunale fellesinteresser for å 

sikre en bærekraftig utvikling til det beste for innbyggere i Horten kommune. Vedtatt budsjett 

fra 15. desember, med tilhørende budsjettjustering pr 1. tertial bygger på knappe, men 

realistiske rammer.  

Pr 2. tertial vurderes den økonomiske situasjonen som anstrengt, men under kontroll. For de 

åtte første månedene er den overordede situasjonen som følger for kommunens 

kommunalområder: 

Kommunalområde  

Tall i tusen 

Prognose Kommentar 

Administrasjon 

(Se kap 2 for detaljer) 

500 Pr 2. tertial vurderes årsresultatet å gi et mindreforbruk 

på ca 500 000. På tross av noe merforbruk innen enkelte 

seksjoner har kommunalområdet drevet kostnadseffektivt 

samt økt noen inntekter. I tillegg ligger budsjettet til årets 

kommune- og fylkestingvalg innen kommunalområde 

Administrasjon og som synes å gi mindre utgifter enn 

budsjettert.  

Helse og velferd 

(Se kap 3 for detaljer) 

-5 000 I forhold til tildelte rammer styrer NAV og Hjemme-

tjenester mot et merforbruk, men kompenseres for mye 

av merforbruket grunnet økte refusjonsinntekter på særlig 

ressurskrevende bruker. Samlet vurderes 

kommunalområdet å få et merforbruk på ca 5 millioner 

kroner ut 2015. 

Oppvekst 

(Se kap 4 for detaljer) 

3 000 Mindreforbruket retter seg til redusert overføring til blant 

annet private barnehager og er på samme nivå som ved 

1.tertial.  

Kultur og 

samfunnsutvikling 

(Se kap 5 for detaljer) 

0  Gjennomfører i henhold til plan og budsjett uten 

vesentlige avvik på lik linje som ved 1. tertial.  

Teknisk 

(Se kap 6 for detaljer) 

2 000 Reduserte kostnader til energi og snøbrøyting, men økte 

utgifter innen kommunalteknisk planavdeling og 

reparasjoner etter flommen i september gir et netto 

mindreforbruk på ca 2 mill. for inneværende år. 
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Horten 

havnevesen 

(Se kap 7 for detaljer) 

0  Horten Havnevesen styrer i hht. budsjett.  

Finans 

(Se kap 8 for detaljer) 

10 200 Sum skatt og inntektsutjevning har økt noe mer enn 

periodisert budsjett. I tillegg blir samlede 

pensjonskostnader noe redusert i forhold til vedtatt 

budsjett. Dette innebærer en forventet merinntekt på ca 8 

millioner for regnskapsåret 2015.   

Forventet 

mindreforbruk 

10 700  

Pr 2. tertial er det samlede avviket på ca 0,6 % av brutto driftsinntekter, tilsvarende ca 10,7 

millioner kroner.  

Utviklingen har dermed vært positiv siden 1.tertialrapporten ble behandlet medio juni ved å 

snu et marginalt merforbruk til tilsvarende mindreforbruk. Administrasjonssjefen presiserer at 

mindreforbruk synes å være på under 1,0 % av samlede inntekter. Det innebærer at fokuset 

på fortsatt effektiv drift er helt avgjørende for å lykkes med prognosen som nå varsles. 

1.2. HR 

For å dekke fremtidens behov for god og riktig arbeidskraft er det viktig at Horten kommune 

fortsatt fremstår som en attraktiv arbeidsplass, med gode ledere samt gode og 

helsefremmende arbeidsmiljø. For å oppnå dette er fokus på HMS, hele stillinger, 

medbestemmelse, medarbeiderskap og ledelse viktig. 

Horten kommune rekrutterer fortsatt 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. 

1.3. Internkontroll  

Kravet til internkontroll er forankret i kommunelovens § 23.3 hvor det står:  

”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.”  

Slik det fremgår av kapittel 10 har kommunen et sterkt fokus på god internkontroll gjennom 

flere iverksatte og pågående tiltak. Det etablerte internkontrollsystemet skal fungere etter 
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lovens krav. God styring og ledelse er helt sentralt for å få en velfungerende drift av Horten 

kommune. Administrasjonssjefens vurdering er at kommunen har fokus på, og leverer lovlige 

og forsvarlige tjenester til innbyggerne. I tillegg satses det på innovasjon for å møte 

fremtidens utfordringer. Kommunens etiske retningslinjer skal bygge på en høy etisk 

standard og skal til enhver tid legge til rette for en tillitskapende forvaltning. 

1.4. Samfunnssikkerhet 

Kommunen har et godt omdømme når det gjelder håndtering av akutte hendelser. Ledelsen 

har etablert kriseledelse i flere aktuelle situasjoner, selv om disse ikke nødvendigvis har 

hendelser av samfunnskritisk karakter. Dette fungerer godt som løsningsmodell i spesielle 

situasjoner, samtidig som det innebærer at kriseorganisasjonen får helt nødvendig trening. 
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2. Administrasjon

Nye nettsider, med fornyet grafisk profil er lansert. Sosiale medier tatt i bruk som ny

kommunikasjonskanal.

Informasjonssikkerhetstilsyn

Beredskapstilsyn

Høyt tempo i tjenesteproduksjonen

Beskrankning for utvikling
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2.1. Økonomi 

2.1.1. Fakta 

 

2.1.2. Vurdering av beregnet årsavvik 

Kommunalområdets økonomiske hovedutfordring har vært knyttet til HR-prosjektet og en 

undervurdert budsjettering av dette prosjektet, samt ringvirkningene av prosjektet for andre 

seksjoner og kommunalområder. Investeringsbudsjettet ble i etterkant av 1. tertialrapport 

justert og de økonomiske utfordringene er nå utjevnet. 

Regnskap Budsjett Periode - Års - Års - Beregnet
pr. 2.tertial pr. 2.tertial avvik prognose budsjett årsavvik

Driftsutgifter 45 487 45 459 -28 71 796 71 147 -649

Driftsinntekter -1 491 -1 524 -33 -5 557 -4 445 1 112

Netto driftsramme 43 996 43 935 -61 66 239 66 702 463

Driftsutgifter 2 692 2 900 208 4 986 5 625 639

Driftsinntekter 0 0 0 0 0

Netto driftsramme 2 692 2 900 208 4 986 5 625 639

Driftsutgifter 6 887 6 900 13 10 673 9 641 -1 032

Driftsinntekter 0 -319 -319 -980 -480 500

Netto driftsramme 6 887 6 581 -306 9 693 9 161 -532

Driftsutgifter 530 560 30 883 883 0

Driftsinntekter 0 0 0 0 0 0

Netto driftsramme 530 560 30 883 883 0

Driftsutgifter 644 650 6 1 014 1 014 0

Driftsinntekter 0 0 0 0 0 0

Netto driftsramme 644 650 6 1 014 1 014 0

Driftsutgifter 11 477 11 300 -177 17 055 16 194 -861

Driftsinntekter -610 -500 110 -3 050 -2 166 884

Netto driftsramme 10 867 10 800 -67 14 005 14 028 23

Driftsutgifter 7 078 6 804 -274 10 572 10 661 89

Driftsinntekter -115 0 115 -484 -639 -155

Netto driftsramme 6 963 6 804 -159 10 088 10 022 -66

Driftsutgifter 3 378 3 500 122 5 473 5 710 237

Driftsinntekter -228 -200 28 -364 -400 -36

Netto driftsramme 3 150 3 300 150 5 109 5 310 201

Driftsutgifter 7 450 7 500 50 12 980 13 138 158

Driftsinntekter -98 -266 -168 -259 -400 -141

Netto driftsramme 7 352 7 234 -118 12 721 12 738 17

Driftsutgifter 5 351 5 345 -6 8 160 8 281 121

Driftsinntekter -440 -239 201 -420 -360 60

Netto driftsramme 4 911 5 106 195 7 740 7 921 181

Sum netto ramme 43 996 43 935 -61 66 239 66 702 463

ADMINISTRASJON

Politisk

Kommunalområde Adm.

Internkontroll

Dokument og service

Pr seksjon

Beredskap

HR

Økonomi

Skatt

IT
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I tillegg til ovennevnte, har det administrative arbeidet med valggjennomføringen gått bedre 

enn forventet. Inntektene her er noe over det som var forutsatt, men hovedforklaringen ligger 

i en effektiv gjennomføring og lavere bruk av personalressurser enn først antatt. 

2.1.1. Konklusjon 

Kommunalområde Administrasjon styrer mot noe mindreforbruk, estimert til kr. 463 000. 

Mindreforbruket skyldes, etter kommunalsjefens vurdering, i stor grad en mer effektiv 

valggjennomføring enn tidligere forutsatt, samt overførte utgifter fra drift til investering i 

forbindelse med det nye HR-prosjektet (jfr. også kommentarer fra 1. tertialrapporten og 

påfølgende budsjettjustering for investeringsområdet). Det er også løpende fokus på en god 

økonomistyring i den enkelte seksjon, samt et utstrakt samarbeid om hvordan de kan bidra 

til å sikre fellesskapets budsjettbalanse. 

2.2. HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 

Alle seksjonene har utarbeidet egne planer for opplæring. Planene er i utgangspunktet 

nøkternt budsjetterte og vurderes kritisk opp mot budsjettsituasjonen. Oppkvalifiseringen av 

lønnsmedarbeidere prioriteres, i likhet med nødvendig IT-kompetanse og 

økonomikompetanse. 

Sykefravær 

Sykefraværet følges opp i hht fastsatte rutiner. Sykefraværet er redusert i forhold til 

gjennomsnittet for 2014 og ser ut til å holde seg noenlunde stabilt. Kommunalsjefen vurderer 

at det er høy risiko for økt sykefravær på grunn av vedvarende og høyt arbeidspress. 

Konsekvensene av økt sykefravær vil kunne være alvorlige, avhengig av hvilket 

kompetanseområde som eventuelt rammes. Økt sykefravær i kommunalområdet vil få 

konsekvenser for øvrige ledere og ansatte i kommunen, først og fremst i form av økt 

etterslep og redusert service/støtte. Kommunalsjefen vurderer at arbeidspresset er for høyt 

og for vedvarende til at en kan si det er innenfor rammene av et ”helsefremmende 

arbeidsmiljø”, og åpner for at det tas inn ekstra ressurser etter avtale med kommunalsjefen – 

innenfor samlet budsjett for kommunalområdet. Dette gjelder spesielt for Økonomiseksjonen 

og HR-seksjonen. 
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Type fravær Mål Resultat 

Korttidsfravær hittil i år 2,5% 2,13 % 

Langtidsfravær hittil i år 3,5% 3,2 % 

HKI (Human Kapital Indeks) 

HKI: Kommunalområdet scorer 24,9 på vårens undersøkelse. Dette er tilsvarende våren 

2013, etter en nedgang i 2014. Resultatene bearbeides i hver seksjon gjennom HKI-

verksteder. Kommunalsjefen vurderer at ansatte utviser stor yrkesstolthet og lojalitet, gitt det 

vedvarende høye arbeidspresset. 

Øvrige resultater: 

HKI Score 2015 Score 2014 Score 2013 

HKI 24,9 23,6 24,9 

Identitet 22,5 22,5 22,5 

Samarbeid 24,1 24,1 25,0 

Arbeidsmiljø 24,9 24,3 25,1 

Medarbeidersamtaler 

Medarbeidersamtaler gjennomføres i henhold til planene i seksjonene. Det er gjennomført 

samtaler med alle lederne i kommunalområdet. Dette danner bl.a. grunnlag for 

opplæringsplan. 

HMS- og kvalitetsutvalg 

Kommunalområde Administrasjon gjennomfører månedlige HMS- og kvalitetsutvalgsmøter. I 

disse møtene deltar alle seksjonslederne, internrevisor, sekretærene, 

kommunikasjonsansvarlig, plasstillitsvalgt og lokalt verneombud. Agendaen er fastsatt i hht 

vedtatt mandat, og referatet gjøres tilgjengelig i rutineportalen. Møtet tar for seg bl. a. 

informasjon fra administrasjonssjefens ledermøte, evt avvik, månedsrapporter, arbeidsmiljø 

m.m. Det er gjennomført vernerunde i 2. tertial 2015. 
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2.3. 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) 

Det arbeides aktivt med overordnet styringsinformasjon på vegne av administrasjonssjefen, i 

tillegg til utarbeidelse og ajourhold av rutiner innenfor kommunalområdets produksjon. Vi er 

stolte av å få mye ros for overordnede systemer ved tilsyn. Kommunalområdet har vært 

sterkt berørt av tilsyn på Informasjonssikkerhet og på Samfunnssikkerhet og beredskap. 

Begge tilsynene ga uttrykk for at kommunen var blant de beste de hadde ført tilsyn med så 

langt. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyser i hht årshjul (ROS) 

ROS-analyser benyttes aktivt i kommunalområdet. Det er alltid rom for forbedringer, men 

kommunalsjefen vurderer at det er tilstrekkelig oversikt over ulike risiki innenfor 

kommunalområdets ansvar. Tertialrapporten er en form for risikovurdering i seg selv, og 

gjengir både status og forslag til tiltak som krever en politisk beslutning. 

 

Kommunalområdet gjennomførte en grundig ROS-analyse på en rekke områder i 2014. 

Tiltakene som følger av denne analysen er fremdeles relevante, samtidig vurderes 

risikobildet å ha endret seg i negativ retning for flere av målene/kravene – spesielt økonomi, 

personal og HMS. Dette kan ha implikasjoner på andre mål/krav. Det er derfor nødvendig å 

revidere ROS-analysen i 2015, i tråd med vurderingen som gjøres i denne tertialrapporten. 

Kommunalsjefen lagt opp til ROS-vurderinger av alle IT-systemer som eies av 

kommunalområdet. Vi vil prioritere de systemene som håndterer sensitiv informasjon, og 

sikre databehandleravtale for de samme systemene. 

 

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 

Det er registrert 5 avvik i kommunalområdet hittil i år. Det er iverksatt tiltak knyttet til alle 

avvikene.  

Det mest alvorlig avviket i kommunalområdet vurderes å være knyttet til myndighetenes 

innføring av ”A-melding” (månedlig myndighetsrapportering), og konsekvensene av dette for 

kommunen. Nødvendige tekniske tilpasninger har vært svært krevende, spesielt for HR-

seksjonen, men også økonomi, arkiv, IT og øvrige kommunalområder. Avviket beskrev svikt 
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i styringen av informasjon/arbeidsprosesser som følge av nødvendige tekniske tilpasninger 

til A-meldingen. Avviket vurderes å være lukket, fordi kunnskapen om sammenhengene er 

på plass og tiltak er iverksatt. Det arbeides likevel fremdeles arbeides aktivt med etterslep og 

tilstøtende problemstillinger knyttet til A-meldingen. 

Noen av avvikene er knyttet til innfasingen av nytt HR-system, og manglende rutiner for 

arbeidet i nytt HR-system. Her vil det i noen grad være nødvendig å bygge kompetanse og 

erfare det nye systemet før det legges for mye arbeid i et komplett rutinesett. Det vurderes 

fortløpende hvilke rutiner som er mest sentrale/kritiske å få på plass for å sikre rett lønn til 

rett tid, korrekt myndighetsrapportering og effektive arbeidsprosesser. 

Datatilsynets gjennomgang av kommunens informasjonssikkerhet ga kommunen mye ros, 

og 2 mindre avvik. Avvikene handlet om personvernerklæring (på internett bl. a.) og rutiner 

for håndtering av innsynsbegjæringer. Dette er nå på plass. 
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2.4. Mål- og resultatstyring 

Visjon:  

Administrasjonen skal sikre effektiv og forutsigbar støtte til tjenesteproduksjonen og bidra til 

at innbyggere og ansatte opplever Horten kommune som brukervennlig og serviceinnstilt



2.4.1. Mål 1

Status
Ønsket

resultat

Akseptabelt

resultat

Ikke

godkjent

Mål 1: Administrative arbeidsprosesser er effektive

KOSTRA - netto driftsutgifter til adm og styring

pr. innbygger (sammenliknet med K13)

1,7% under K13

(2014)
<K13

K13=

Horten>9,9 %
>10% i ft K13

Effektive innkjøp - antall leverandører Over 1600 <1000 1000 - 1400 >1400

Økt antall leverandører med e - faktura 120 200 <200,>100 <100

Digitale skjemaer overfor innbyggere (i

skjemaportalen)

Vi har i dag 12

digitale skjemaer i

portalen

12 11 - 9 <9

Antall arbeidsprosesser som er gjort digitale i l.a.

året

Pilotering i HR,

avvikssystem
>5 3 - 5 <3

Oppetid på kritiske datasystemer 99,94% 99,9% 99 - 99,9% <99%

Internkontroll (målt ved antall systemavvik i

eksterne revisjoner på overordnet nivå)

Hittil i løpet av 2015

har vi hatt 0

systemavvik

Ingen

systemavvik
2 - 5 >5 avvik

Innbetalt restskatt 96,2 % 95,5% 93% 90%

Administrative arbeidsprosesser er effektive
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Avholdte arbeidsgiverkontroller 3,6% 5% 
 

4,5% 
 

4% 

  

Politiske saker – antall etteranmeldte saker pr. 

møterunde 

Antall ettersendte 

saker i ligger på 

over 5  pr. 

møterunde 

0 
 

<5 
 

>5 



Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Kommunalsjefen har gjennom tildelingsbrev til seksjonene, fordelt ansvaret for å følge opp 

de konkrete målsettingene. Seksjonene har innarbeidet disse i sine virksomhetsplaner, som 

følges opp månedlig.  

KOSTRA-rapporten viser at kommunalområdet innfrir målsettingen om lavere netto 

driftsutgifter til administrasjon og styring pr. innbygger enn sammenliknbare kommuner 

(K13). Enkelte eksterne målinger har vurdert kommunen blant de mest effektive i landet. 

Dette er vi stolte av, samtidig som det innebærer arbeidspress og krav til stramme 

administrative rutiner for kommunens ansatte (begrenset fleksibilitet). 

Antall leverandører har utviklet seg i feil retning siden 2013. Dette innebærer ekstra 

administrativt arbeid, bl. a. fordi alle leverandørene må registreres i våre systemer for å sikre 

fakturarutiner. I tillegg er det grunn til å undersøke hvor god utnyttelse kommunen gjør av 

sine rammeavtaler. Det er iverksatt tiltak i form av opplæring av ledere for å sikre at 

innkjøpsreglement overholdes, og at vi evner å effektivisere innkjøpene. 

Vi oppnår oppetid på over 99,9 % for både kritiske og mindre kritiske datasystemer, samt at 

vi har sterkt fokus på integrasjoner mellom ulike systemer for å sikre både effektiv drift og 

sikre data. Økende oppdragsmengde gir økt responstid på heldesk. 

Digitale skjemaer rettet mot innbyggere er under opprydning og bearbeiding i forbindelse 

med kommunens nye nettsider. Kommunalområdet jobber med kontinuerlig forbedring også 

her, men vil ikke ha tilstrekkelig kapasitet til å fornye/digitalisere så raskt som ønskelig. 

Interne digitale prosesser er under kontinuerlig utvikling, spesielt gjennom innføringen av 

nytt HR-system (pilotering pågår for selvbetjeningsløsninger), og nytt digital avvikssystem er 

innført for hele kommunen i 2. tertial.  

Skatteseksjonen ligger godt an i ft målet om innbetalt restskatt. Når det gjelder arbeidsgiver-

kontroller, vil dette målet bli nådd gjennom aktiviteter i 2. halvår som forutsatt. 

Måloppnåelse 

Kommunalsjefen vurderer at måloppnåelsen i forhold til effektive arbeidsprosser er innenfor 

et akseptabelt resultat. Samtidig erfarer vi at effektiviseringen i noen grad innebærer at 

øvrige kommunalområder opplever kapasiteten i administrasjonen som begrensende når det 

gjelder både fleksibilitet, ressurser og ønsker om støtte til utviklingstiltak i deres 

kommunalområde. 

Gjennom månedlig oppfølging av seksjonenes virksomhetsplaner, samt fortløpende 

vurdering av risiko for manglende måloppnåelse, vurderer kommunalområdet å ha god 
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kontroll på progresjonen. Usikkerhetsmomenter av betydning er først og fremst 

kapasitetsbegrensninger internt og tilgang på kompetanse. 



2.4.2. Mål 2

Mål 2 : Administrasjonens tjenester oppleves som lett

tilgjengelige og med god service
Status

Ønsket

resultat

Akseptabelt

resultat

Ikke

godkjent

Ansattundersøkelse om tilgjengelig og korrekt

intern informasjon

(1 - 5)

Gjennomføres 2.

halvår
4 2 - 4 <2

Innbyggerundersøkelse om opplevelse av

trygghet (score 1 - 5)
Ikke målt 4 2 - 4 <2

Folkevalgtopplæring etter kommunevalg 201 5,

evalueres med score 1 - 5

Gjennomføring i 3.

tertial
4 3 - 4 <3

Lederopplæring evalueres (score 1 - 5) Vurderes >4 4 3 - 4 <3

Opplæring i interne systemer til alle nyansatte i

fast stilling
Ikke målt 1 00% 80 - 99% <80%

www.horten.kommune.no evalueres av DIFI Ukjent p.t. 75% 50 - 75% <50%

Horten kommune har strukturert og kvalitetssikret

facebook aktivitet innen 2017
33 00 følgere

1000

følgere
>100 følgere

Ikke opprettet

side. <100

Administrasjonens tjenester oppleves som lett tilgjengelige og med god service

http://www.horten.kommune.no/
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følgere 

  

 Interne brukerundersøkelser for administrasjon 

og folkevalgte 

Folkevalgte vurderes 

å svare samlet >4  
≥4 

 
2-4 

 
<2 



Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen 

Vi vurderer at det vil være hensiktsmessig å endre noe på måleparametrene i budsjettet for 

2016. For eksempel bør brukerundersøkelser skille mellom ansatte og folkevalgte. 

Kommunikasjonsstrategien som ble vedtatt i 2014 ligger til grunn for de tiltakene som 

iverksettes, og følges opp. Kommunalområdet legger stor vekt på å forbedre interne 

kommunikasjonskanaler (med intranett som hovedkanal) for å bidra til både effektiv 

kommunikasjon og opplevelse av tilgjengelighet og god service. 

Opplæringstiltakene i regi av kommunalområdet gjennomføres som planlagt. Det har ennå 

ikke vært kapasitet til å utvikle gode evalueringsverktøy. Vi tar sikte på at dette er på plass i 

løpet av handlingsplanperioden. Den faste månedlige lederopplæringen ”lederforum”, får 

gode tilbakemeldinger. 

Opprettelse av funksjonen kommunikasjonsansvarlig vurderes å ha vært av vesentlig 

betydning for arbeidet med kommunalområdets delmål 2 – herunder fornyelse av 

www.horten.kommune.no og kommunens deltakelse i sosiale medier. Vi er ikke kjent med at 

det er foretatt eksterne, uavhengige evalueringer av de nye nettsidene. De 

tilbakemeldingene vi har mottatt på fornyet grafisk profil og nye nettsider har vært meget 

positive så langt. 

Måloppnåelse 

Kommunalsjefen vurderer at fremdriften i oppsatte målsettinger fortsatt utfordres av 

kapasitetsbegrensninger. Daglige gjøremål og løpende pålagte oppgaver, sammen med 

pågående IT-fornyelser gir totalt sett en arbeidsmengde som gjør at måloppnåelse ikke kan 

forventes innfridd i inneværende år. Likevel vurderes fremdriften i ft. måloppnåelsen å være 

tilfredsstillende, tatt i betraktning at målene er satt for handlingsplanperioden. 

  

http://www.horten.kommune.no/
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3. Helse og velferd

Kommunalområde helse og velferd har i 2015 fått ny kommunalsjef og det er tilsatt nye

enhetsledere for Boligkontor, Voksenhabilitering, Hjemmetjenesten og Rus og psykisk

helse. Ny organisasjonsoversikt er dermed som følger:

Helse og velferd rapporterer balanse for 2015. Det skyldes økte inntekter på enkelte

refusjonsordninger.

Hjemmetjenesten og NAV har høyere kostnads forbruk sammenlignet med 1 . tertial.

Prosjekt om kjøreruteoptimalisering i Hjemmetjenesten (Spider) implementeres fullt ut i

2015 og har gitt positive erfaringer så langt.

Effekten av tiltak for å håndtere utskrivningsklare pasienter har redusert omfang av

kommunalt finansierte overliggerdøgn er fortsatt god.



Horten kommune  2.tertialrapport 2015 
 

 25 

3.1. Økonomi 

3.1.1. Fakta  

 

3.1.2. Vurdering av beregnet årsavvik 

Helse og velferd rapporterer samlet et merforbruk på 5 millioner for 2015 til tross for at NAV 

har et estimert merforbruk på anslagsvis 12 mill i 2015. Kommunalområdet Helse har en 

økning i inntektene fra enkelte refusjonsordninger. Økonomiseksjonen og ledelsen i Helse 

og velferd har hele 2015 hatt spesielt fokus på kvaliteten og kompetansen knyttet til 

Regnskap Budsjett Periode - Års - Års - Beregnet

SUM pr. 2.tertial pr. 2.tertial avvik prognose budsjett årsavvik
Driftsutgifter 398 800 389 514 -9 286 606 139 577 779 -28 360

Driftsinntekter -54 858 -46 400 8 458 -125 519 -102 238 23 281

Netto driftsramme 343 942 343 114 -828 480 620 475 541 -5 079

Pr enhet
Helseservice/Komm. Sjef

Driftsutgifter 10 360 10 200 -160 15 230 14 779 -451

Driftsinntekter -1 454 -1 400 54 -1 455 -1 200 255

Netto driftsramme 8 906 8 800 -106 13 775 13 579 -196

Legetjenester

Driftsutgifter 23 577 22 100 -1 477 34 550 34 024 -526

Driftsinntekter -7 034 -6 000 1 034 -8 585 -8 578 7

Netto driftsramme 16 543 16 100 -443 25 965 25 446 -519

Forebygging og samhandling

Driftsutgifter 21 633 21 600 -33 30 800 30 366 -434

Driftsinntekter -12 053 -11 900 153 -10 221 -9 794 427

Netto driftsramme 9 580 9 700 120 20 579 20 572 -7

Hjemmetjenester

Driftsutgifter 77 140 79 000 1 860 123 700 114 409 -9 291

Driftsinntekter -4 449 -3 500 949 -21 260 -8 195 13 065

Netto driftsramme 72 691 75 500 2 809 102 440 106 214 3 774

Voksenhabilitering

Driftsutgifter 65 028 63 500 -1 528 98 400 95 784 -2 616

Driftsinntekter -695 -100 595 -33 990 -30 396 3 594

Netto driftsramme 64 333 63 400 -933 64 410 65 388 978

Rus og psykisk helse

Driftsutgifter 25 799 24 584 -1 215 40 400 38 683 -1 717

Driftsinntekter -4 421 -3 500 921 -9 573 -8 072 1 501

Netto driftsramme 21 378 21 084 -294 30 827 30 611 -216

Boligkontoret

Driftsutgifter 3 991 3 530 -461 6 871 5 446 -1 425

Driftsinntekter -3 200 -3 000 200 -3 332 -1 900 1 432

Netto driftsramme 791 530 -261 3 539 3 546 7

NAV Horten

Driftsutgifter 55 060 50 000 -5 060 78 426 67 926 -10 500

Driftsinntekter -3 780 -3 000 780 -1 340 -2 840 -1 500

Netto driftsramme 51 280 47 000 -4 280 77 086 65 086 -12 000

Horten sykehjem

Driftsutgifter 116 212 115 000 -1 212 177 762 176 362 -1 400

Driftsinntekter -17 772 -14 000 3 772 -35 763 -31 263 4 500

Netto driftsramme 98 440 101 000 2 560 141 999 145 099 3 100

Sum netto ramme 343 942 343 114 -828 480 620 475 541 -5 079

HELSE OG VELFERD
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økonomirapporteringen og man har hatt en god prosess for å bygge kompetanse på 

området. Det er ansatt ny Økonomicontroller med ansvar for Helse og velferd som har 

styrket arbeidet med økonomistyring i kommunalområdet. 

Forebygging og samhandling startet året med budsjettmessig utfordring med 

utgangspunkt i forventet effekt av en LEAN prosess mellom flere enheter. Aktivitetssenteret 

drives med et mindreforbruk.  Ø-hjelp avdelingen har en rolle med hensyn til såkalte 

overliggerdøgn (budsjettet er plassert under Sykehjem) og har økt kapasiteten. Enheten har 

økte inntekter fra tilskudd. 

Legetjenester forventes å få et merforbruk knyttet til en turnuskandidatstilling. 

Boligkontoret ble etablert 1.1.2015 med årsverk fra Rus og psykisk helse og NAV. 

Boligkontoret vil gradvis koordinere det boligsosiale arbeidet i kommunen nå som det er 

etablert og det forventes en effekt mot slutten av 2015 og inn i 2016 med ulike tiltak som skal 

effektivisere boligtildeling og initiere prosjekter. 

Sykehjem styrer mot et mindreforbruk fordi inntektene er økt ved at man har pasienter 

under 67 år som har særlig ressurskrevende tjenester. Det er likevel noe usikkerhet rundt 

kommunalt finansierte overliggerdøgn. 

Voksenhabilitering har et mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak at enheten har økte 

inntekter knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende brukere hvor beregninger 

tilsier økte refusjoner for 2015.  

Hjemmetjenesten har et estimert mindreforbruk. Kostnader til brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA) er økt som en følge av at flere brukere velger denne tjenesteformen, men 

rettighetsfestingen av BPA fra 1.1.2015 har foreløpig gitt en lavere økning enn forventet. 

Hjemmetjenesten har mange nye ansatte og det er rekruttert sykepleiere inn i de fleste 

vakante stillingene. Bruken av vikarbyrå forventes lavere resten av året. Antall oppdrag og 

kompleksiteten i disse øker, selv om antallet pasienter er stabilt.  

NAV har et estimert merforbruk på 12 mill. NAV har som en følge av SOFAK-rapporten, 

systemrevisjonsrapport og etter tilsyn fra Fylkesmannen, iverksatt både organisatoriske- og 

rutineendringer i tillegg til prosjekter for å bedre situasjonen til sine brukere. Effekten av 

tiltakene har vært etter forutsetningene når det gjelder avvik og forbedringsområder for 

brukerne. Den økonomiske effekten har foreløpig vært minimal. Tiltak som har som formål å 

avklare langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, har en forventet økonomisk effekt på 

sikt, men ikke tilstrekkelig til å møte målsettingene for 2015. Beregnet integreringstilskudd 

for kommunen plasseres på finans og kommunalområdene budsjetterer estimerte kostnader 

til bosetting av flyktninger. Den totale bosettingen for 2015 er vedtatt økt. Dette gir en økning 
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i integreringstilskuddet. Andelen av økningen er lavere enn beregnet. Det gir en merkostnad 

vedrørende flyktninger på 5 mill. 

Helseservice styrer mot balanse uten særlig risiko. 

Rus og psykisk helse rapporterer anstrengt økonomi, men forventes å gå i balanse. 

3.1.3. Konklusjon 

Helse og velferd går mot et merforbruk på 5 mill til tross for høyere inntekter på 

refusjonsordninger og fokus på økonomistyring. 

3.2. HR 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 

Temaplan Kompetanse og rekruttering skal sikre at Horten kommune til enhver tid har 

tilstrekkelig personell og kompetanse til å imøtekomme krav. Gjeldene plan har tre 

satsningsområder: 

 Program for å kvalifisere ufaglærte og assistenter  

 Ferdighetstrening i praktiske prosedyrer og  

 Ledelse og innovasjon. 

Kommunalområdet har av kapasitetsmessige årsaker ikke kommet i gang med 

utviklingsprogrammet for assistenter og ufaglærte. Det er behov for å engasjere en egen 

prosjektleder til koordinering av programmet. 

Ferdighetstrening pågår kontinuerlig med fagsykepleiere som drivkrefter. Det er høy aktivitet 

på det lokale ferdighetsrommet, og tilbakemeldinger konkluderer med at dette er et viktig og 

nyttig tiltak. Kommunen er invitert til deltakelse i interkommunalt ferdighetssenter med 

utgangspunkt i Utiklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleie i Sandefjord. Vi har også 

mulighet for å inngå samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold om ferdighetstrening 

ved hjelp av scenario. Valg av samarbeidsparter for ferdighetstrening gjøres høsten 2015. 

Når det gjelder lederutvikling har man nå startet studiet «Samhandlende ledelse» på 

Høgskolen i Vestfold og Buskerud.  

Sykefravær 

Type fravær Resultat per august 

Korttidsfravær hittil i år 2,49% 

Langtidsfravær hittil i år 8,17% 

Totalt for Helse 10,66% 
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Sykefraværet er relativt stabilt. Det er enheter med døgndrift som har det høyeste fraværet. 

HKI  

Resultat av vårens undersøkelse samlet for ansvarsområdet Helse og velferd med 441 (496) 

respondenter er økning i alle målepunkter: 

  Vår 2012 Vår 2013 Vår 2014 Vår 2015 Mål Avvik 

Identitetsindeks 20,4 20,3 20,9 21,0 24,0 -3,0 

HKI 23,1 23,0 23,5 23,6 24,0 -0,4 

Samarbeidsindeksen 22,2 22,1 22,5 22,8 24,0 -1,2 

Arbeidsmiljøindeksen 22,1 21,9 23,1 22,7 20,0 +2,7 

 

Undersøkelsen viser at måltall for arbeidsmiljøindeksen ble nådd med god margin. For de tre 

andre indeksene ser en liten oppgang i resultat fra 2014 men måltall ble ikke nådd. 

Undersøkelsen følges opp med HKI-verksted i alle enheter og ny undersøkelse 

gjennomføres i september/oktober. 

Medarbeidersamtaler  

Enhetene i Helse og velferd rapporterer at man har gjennomført medarbeidersamtaler, eller 

planlegger dette. Det er interesse for å prøve ut ny mal for Utviklingssamtale. 

HMS- og kvalitetsutvalg  

Kommunalområdet HMS/Kvalitetsutvalg ledes av kommunalsjef og består av alle 

enhetsledere, HVO, HTV for Delta, Fagforbundet og Sykepleierforbundet. De månedlige 

møtene har fast agenda:  

 Budsjettgjennomføring 

 Oversikt sykefravær og oppfølgende tiltak 

 Oversikt avvik og forbedrende tiltak 

 Klage og tilsynssaker 

 Eventuelle tema. 

Statistikkgrunnlaget for fravær er lagret på fellesområde i kommunens datasystem.  
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3.3. Internkontroll

Siden kommunalområdet har flere nye enhetsledere foretas det gjennomgang av behov for

revisjon og utvikling av rutiner på ledermøter. Det er avdekket behov for å harmonisere og

forenkle funksjonsbeskrivelser.

Risiko - og sårbarhetsanalyser i hht årshjul

I utgangspunktet gjennomføres det ROS analyser i enhetene i forbindelse med virksomhets -

planlegging, når budsjettrammer er gitt.

Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering

Enhetsledere rapporter månedlig om status i kommunalområdets H MS/kvalitetsutvalg.

Statistikk over kommunalområdets rapporterte avvik var å finne på fellesområdet R: \ frem til

innføring av nytt elektronisk avvikssystem 8. juni 2015. Innføring av nytt elektronisk system

er godt mottatt hos ansatte og avdelingsledere. A ntall rapporterte hendelser er stabilt, men

det har kommet en, sannsynligvis systemisk endring, i kategorisering av hendelsens

alvorlighetsgrad. Det er grunn til å tro at denne endring er forårsaket av default i elektronisk

system. Kommunalområdet må sies å ha god meldekultur med lav terskel for at de ansatte

melder fra om avvik og forbedringsområder.

3.4. Mål - og resultatstyring

I økonomi - og handlingsplanen for 2015 - 2018 ble det vedtatt mål for kommende fireårs -

periode.

Kommuneplanens samfunnsdel ble revidert våren 2015. Kommunalområdet ser av denne

grunn behov for å revidere definerte mål og indikatorer.

Mål 1

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Til dette målet er det definert følgende indikatorer:

Antall innleggelse og konsultasjoner i SiV (tilknyttet medfinansiering)

Antall konsultasjoner hos fastlege

Gjennomført kompetansehevende tiltak iht Temaplan kompetanse og rekruttering

Antall lærings - og mestringstiltak i enhetene

Innbyggernes evne til å forebygge og mestre sykdom styrkes
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Reglene om kommunal medfinansiering ble fjernet i 2014. Statistikk over konsultasjoner og

innleggelser på SiV og hos fastleger publiseres årlig, med ett etterslep på ett år. Det betyr at

vi nå har tilgjengelig statistikk ove r forbruk i 2014. Begge disse fakta gjør det vanskelig å

benytte disse målepunkter til styring. Når det gjelder statistikk over kommunens forbruk av

spesialisthelsetjenester (innleggelse i sykehus) viser resultatet 7256 innleggelser i 2014, en

økning på 11 ,7 % fra 2013.

Når det gjelder kompetansehevende tiltak vises det til rapportering under 1.2 HR.

Måloppnåelse

3.4.1. Mål 2

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Indikatorer til dette målet er:

Oversikt/system som viser antall helsefremmende og forebyggende tiltak

Tjenestetilbudet i Horten er minst på ”nivå” med andre sammenlignbare kommuner i

KOSTRA (gruppe K13)

Måloppnåelse

KOSTRA - tall publiseres årlig i mars måned, og kommunalområdet presenterte utdrag av

statistikk i rapport 1. tertial 2015. Oppsummerte punkter er at Horten:

har lavest utgift til pleie - og omsorgstjenester, sammenlignet med Vestfold og K13.

har høyest utgift til sosialtjenesten, sammenlignet med Vestfold og K13 .

har økende, men fortsatt lavere utgifter til kommunehelsetjeneste, sammenlignet med

K13.

h ar økende og høyest prioritering av midler til forebyggende arbeid, sammenlignet med

Vestfold og K13 .

Tallene viser at kommunen prioriterer tjenester til hjemmeboende og til institusjoner i omtrent

like stor grad. Både Vestfold og K13 har en høyere andel prioritert til tjenester i hjemmet.

Når det gjelder dekningsgrader for mottakere av hjemmetjenester har vi lavest an del for

gruppene over 67 år. Kommunen har fortsatt lavest dekning av eldreboliger med bemanning.

Horten har et trygt og helsefremmende bymiljø der den enkelte kan leve og bo

selvstendig
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3.4.2. Mål 3

Definerte indikatorer til denne målsettingen er:
Brukermedvirkning

IPLOS

Sammensatte tjenester (IP)

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Kommunen benytter I KOS (Individbasert KOmpetanseStyring) som fokuserer på riktig

og målrettet bruk av kompetanse i tjenestene som ytes. Tjenesteansvarlig registrerer

månedlig status tilknyttet indikatorene: Brukermedvirkning, I PLOS, Tiltaksplan og

Sammenhengende tjenester.

Perioden har vært p reget av at det har kommet mange nye ledere og andre presserende

oppgaver har blitt prioritert. Det er laget plan for opplæring av nye ledere samt at det

settes fokus på oppfølging av rutiner.

Måloppnåelse

Når det gjelder IKOS har en oppnådd gjennomsnittsskår for 2 . kvartal 2015 på 50%. Målet er

1 00%. Det iverksettes tiltak for å implementere IKOS trinn 1 og 2.

Individuell plan er et rettighetsfestet tiltak som skal bidra til at tjenestene samordnes og

koordineres. Tall fra Individuell pleie - og omsorgsstatistikk (IPLOS) viser at i Horten er andel

brukere (eks langtidsbeboere på sykehjem) med individuell plan 15,1. I Vestfold er andelen

1 0,1 og i K13 er den 10,9.

3.4.3. Mål 4

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen er på nivå med sammenlignbare K1 3

kommuner

Måloppnåelse

Målet er ikke nådd i 2. tertial. Effekten må sees i sammenheng med redegjørelse for

tiltakene i gjennomført av NAV. Effekten forventes å bli lavere for 201 5 enn forventet. I

Flere av kommunes innbyggere tar ansvar for egen økonomi

Innbyggerne mottar en forutsigbar og helhetlig tjeneste
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budsjettet for 2016 foreslås tiltakene forlenget da man ser en uheldig tendens bremses, men 

ikke reverseres. 
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4. Oppvekst

Kommunalområdet har god økonomisk styring og rapporterer et mindreforbruk. Mindre

kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager gir lavere utgifter enn budsjettert.

Sykefraværet er lavt totalt, men noe høyt innen barnehage.

Medarbeiderundersøkelsen (våren 2015) viser resultater over måls ettingen innen alle

tjenesteområder. Den viser høy samarbeidsindeks og godt arbeidsmiljø.

Kommunens rutiner, rapportering, samhandling og internkontroll er implementert. I

tillegg har vi utviklet relevante rutiner innen tjenesteområdene.

Mål - og resultats tyringsarbeidet er i rute pr 2.tertial. Flere tverrfaglige prosjekter er unde r

implementering, bl.a. ”HOPP” og prosjekt ”Kompetanse for mangfold”.

Frokost serveres på ungdomsskolene 2 dager pr. uke dette halvåret som et prosjekt.

Dette har vist seg å bli veldig populært, og skal evalueres.

Teknologiklassen på Borre ungdomsskole og Granlystua på KJV (Granly skole) er 2 nye

tilbud som er i drift.

Ny privat barnehage, Espira Baggerødbanen, er i drift fra 1.august 2015

Kommunalområdet har stort fokus på kompetanseutvikling og flere av våre ansatte

gjennomfører videre - og etterutdanning

Kommunalområdet har etablert familieråd som metode.

Ny avlastningsbolig på Freia er under oppstart.

Kommunalområdet har stor fokus på samhandling og forebygging. Strategis ke

handlingsplaner innen kommunalområdet følges opp kontinuerlig med mål og tiltak.

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.gjengangeren.no/polopoly_fs/1.8202985!/image/3020166086.jpg_gen/derivatives/derivative_480/3020166086.jpg&imgrefurl=http://www.gjengangeren.no/nyheter/slik-skal-barna-i-kommunen-bli-sunnere-1.8202984&h=342&w=480&tbnid=mLsj5ypRXS7NIM:&zoom=1&docid=dpBuNQFDhV6duM&ei=mBOEU6r4EYfTPOmvgKAK&tbm=isch&ved=0CHoQMygiMCI&iact=rc&uact=3&dur=1299&page=2&start=14&ndsp=21
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4.1. Økonomi  

4.1.1. Fakta 

 

4.1.2. Vurdering av beregnet årsavvik 

Kommunalområdet rapporterer et mindreforbruk på 3,0 MNOK 

Tjenesteområde skole rapporterer årsprognose i henhold til budsjett.  

Tjenesteområde barnehage rapporterer årsprognose med mindreforbruk. 

Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 

og lavere kostnader til spesialpedagogisk hjelp for barn som går i barnehage i Horten og i 

andre kommuner.  

Makspris for foreldrebetaling økte fra 1.januar og 1.mai og gir en merinntekt i forhold til 

budsjett. 

Moderasjonsordninger til foreldrebetalingen er  nye og det er vanskelig å forutse hvor mange 

som vil søke og hvor mye  moderasjonene vil koste i 2015, men budsjettet ser ut til å dekke 

dette.  

30 årsverk er avviklet i Horten kommune og overført til privat barnehage (Espira) fra 1. 

august 2015. Dette har konsekvenser for mindreforbruket. 

 

Regnskap Budsjett Periode - Års - Års - Beregnet
SUM pr. 2.tertial pr. 2.tertial avvik prognose budsjett årsavvik
Driftsutgifter 395 000 397 400 2 400 639 349 641 849 2 500

Driftsinntekter -55 958 -56 100 -142 -94 305 -93 805 500

Netto driftsramme 339 042 341 300 2 258 545 044 548 044 3 000

Pr tjenesteområde
Adm, Oppvekst

Driftsutgifter 1 817 1 900 83 3 330 3 330 0

Driftsinntekter 0 0 0 -1 000 -1 000 0

Netto driftsramme 1 817 1 900 83 2 330 2 330 0

Barnehager

Driftsutgifter 128 493 130 000 1 507 207 584 209 834 2 250

Driftsinntekter -20 438 -20 300 138 -28 392 -28 392 0

Netto driftsramme 108 055 109 700 1 645 179 192 181 442 2 250

Skole

Driftsutgifter 191 420 191 500 80 315 660 315 660 0

Driftsinntekter -26 116 -26 300 -184 -37 310 -37 310 0

Netto driftsramme 165 304 165 200 -104 278 350 278 350 0

Barn og familie

Driftsutgifter 73 270 74 000 730 112 775 113 025 250

Driftsinntekter -9 404 -9 500 -96 -27 603 -27 103 500

Netto driftsramme 63 866 64 500 634 85 172 85 922 750

Sum netto ramme 339 042 341 300 2 258 545 044 548 044 3 000

OPPVEKST
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Tjenesteområde Barn- og familie rapporterer årsprognose med et lite mindreforbruk. 

Egenandel for kjøp av plass i barneverninstitusjon gjennom BUF-etat har økt med 25 %. 

Med bakgrunn i dette ble det i første tertialrapport rapportert et merforbruk. Tjenesteområdet 

har et særlig fokus på tiltak som kan forebygge behov for omfattende og ressurskrevende 

vedtak. Det er satt inn tiltak for å øke inntektene i tjenesteområdet. Iverksatte tiltak viser 

ønsket effekt.  

I tillegg har vi hatt noen vakante stillinger som nå er besatt. 

4.1.3. Konklusjon 

Kommunalområde oppvekst styrer pr. dato mot et mindreforbruk på 3,0 mnok. Dette er 

basert på dagens tjenestenivå.  

Dersom det blir utløst flere plasseringer i barneverntjenesten vil mindreforbruket utfordres. 

I budsjettjustering foreslås 3MNOK omgjort fra drift til investering for å frigjøre 2 klasserom 

på Holtan ungdomsskole til å dekke plassbehov til velkomstklassen i forbindelse med flere 

mindreårige flyktninger og asylsøkere. Disse blir i dag benyttet til datalab. Midlene skal 

benyttes til å kjøpe bærbare PCer som kan benyttes i klasserommet. Dette dekkes i 

hovedsak av tildelte integreringsmidler for 2015 som er foreslått budsjettjusert i forbindelse 

med denne tertialrapporten. 

4.2. 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) 

 Sykefravær 

 HKI (sett inn hovedtabellen og kommentar) 

 Medarbeidersamtaler 

 HMS- og kvalitetsutvalg 

 

 Oppfølging av ansatte gjennomføres etter gjeldende rutiner og kompetanseplan  

 Deltakelse i prosjekt ”Kompetanse for mangfold” for å heve de ansattes kompetanse på 
minoritetsspråklige barns utfordringer i barnehage og skole.     

 Innenfor skole har 23 lærere og 2 ledere blitt innvilget videreutdanning gjennom 

Kompetanse for kvalitet. 

 50 assistenter og fagarbeidere i barnehagene får etterutdanning i grunnleggende 

barnehagepedagogikk. 

 100 pedagogiske ledere får etterutdanning i pedagogisk ledelse og barns læringsmiljø. 
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 Det arbeides med en kompetansepakke for alle ansatte i barneverntjenesten. 

 To ledere i Barn & familietjenesten tar videreutdanning i ledelse.  

 Det arbeides systematisk med kompetanseutvikling på Familiehuset. 

 Helsetjenesten for barn og unge har følgende kompetansehevende tiltak: Psykisk helse 

i svangerskapet og ammekyndig veiledere på helsestasjon. Alle helsesøstre skoleres på 

psykologisk førstehjelp og underviser i skolen.  

 HMS- og kvalitetsutvalg er etablert i alle enheter, tjenesteområder og kommunalområdet 

i henhold til årshjul. 

 Vernerunder gjennomføres 

 Medarbeidersamtaler gjennomføres i henhold til enhetenes årshjul, og rapporteres i 

rute.  

Fravær Skole Barnehage Barn- og familie Kommunalområdet 

Korttid 1,76 % 3,23 % 2,38 % 2,31% 

Langtid 5,30 % 8,62 % 3,73 % 6,22% 

Fravær er innenfor målsetting i kommunalområdet, men for høyt innenfor barnehage. 

Imidlertid er det lavere enn i august 2014. Det er iverksatt tiltak i samarbeid med NAV 

arbeidslivssenter og HR. 

Medarbeider-

undersøkelse 

Mål-

setting 

Skole Barne-

hage 

Barn- og 

familie 

Kommunal-

området 

HKI 24,0 26,2 25,9 24,3 26,0 

Samarbeidsindeksen 24,0 25,0 24,7 24,4 24,9 

Arbeidsmiljøindeksen 20,0 26,1 25,3 23,7 25,6 

Medarbeiderundersøkelsen fra våren 2015 viser svært gode resultater. Vi ligger over 

målsetting på alle områder og har en positiv utvikling på alle områder fra året før. Innen 

barnehage har perioden vært preget av omstilling fra kommunale til private 

barnehageplasser. Det var 775 respondenter, som er svært høyt. 

4.3. 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) 

 Risiko- og sårbarhetsanalyser ihht årshjul 

 Oversikt på status avvik med tilhørende håndtering 
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Det er iverksatt total gjennomgang av rutineportalen samt implementering av denne som

styrende dokumentasjon i daglig drift. Enhetene har egne rutiner. Disse føres nå over i

rutineportalen.

Det er avholdt CIM - og ROS - verksted. Det er utarbeidet ROS - analyser og lokal

kriseplan med tiltakskort.

Vi har gjennomført opplæring i nytt avvikssystem. Status avvik gjennomgås og drøftes

med HMS utvalgene i enhetene inkl. tillitsvalgte. Ingen spesielle bemerkninger utover at

enkelte enheter rapporterer få og ingen avvik. Det drøftes tiltak for å forhindre evt

underrapportering av avvik.

Barneverntjenesten har hatt nasjonalt tilsyn fra Fylkesmannen på temaet

meldingshåndtering. Det ble av dekket et avvik, som nå er lukket.

2 skoler har hatt nasjonalt tilsyn fra Fylkesmannen på temaet ”forvaltningskompetanse”.

Det ble avdekket noen avvik, som nå er lukket.

2 skoler har hatt nasjonalt tilsyn fra Fylkesmannen på temaet ”elevenes læringsutbytt e”.

Det ble ikke avdekket noen avvik.

4.4. Mål - og resultatstyring

I økonomi - og handlingsplanen for 2015 - 2018 ble det vedtatt mål for kommende

fireårsperiode. Hensikten med målene, som tar utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, er å

tydeliggjøre retning og ambisj onsnivået på kommunens kommunalområder.

Administrasjonssjefen skal rapportere endelig måloppnåelse i kommunens årsmelding som

fremmes som en del av årsregnskapet 2015. Denne rapporten redegjør for status for det

enkelte mål pr 2.tertial, hva som er gjort s amt en foreløpig vurdering om målene synes å

kunne nås i tråd med politisk vedtak for 2015.

4.4.1. Mål 1

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Måloppnåelse

Ansvarsgrupper etableres på hver skole og barnehage for tverrfaglig ivaretakelse av

barn/elever med behov for særskilt oppfølging.

Overføringsrutine mellom barnehage og skole samt mellom barneskole og

ungdomsskole fungerer.

Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester

for barn og unge
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 Det gjennomføres prosjekt om gode rutiner for samarbeid mellom helsestasjon og 

barnehage. 3 pilotbarnehager er fra august utvidet til 6, for å prøve ut nye rutiner for 

samarbeid. 

 Koordinerende enhet for Oppvekst er etablert og i drift. Det arbeides med samarbeid 

internt i Oppvekst, samt med andre kommunale virksomheter.  

 PPT har faste dager på skolene. 

 Koordinerings-team er tverrfaglig sammensatt og er etablert på hver skole. 

Barneverntjenesten, Familiehuset og Helsetjenesten er representert. 

 Ungdomsskolene har sine kontaktpersoner i barnevernet. 

 Helsetjenesten for barn og unge er mer tilgjengelig for barn, ungdom og ansatte i 

barnehage og skole. 

 Kjentmannsmøte er forebyggende i forhold til rus. Det er tverrfaglig etablert på 

ungdomstrinnet Barneverntjenesten, Utekontakten og Politiet er representert. 

 HOPP prosjektet er under implementering i skole og barnehage, både med 

kosthold/ernæring og fysisk aktivitet.   

 8 barnehager deltar i prosjekt ”BRA mat i barnehagene” i samarbeid med universitetet i 

Oslo, med fokus på frukt og grønt. 2 barnehager deltar kun som kontrollgruppe. 

 Brukere og ansatte motiveres kontinuerlig til å benytte handlingsveilederen ”Vi bryr oss i 

Horten”. 

 Vi har Kollegateam, et for målgruppen ungdom og et for målgruppen barn hvor alle 

ansatte kan diskutere problemstillinger anonymt for råd og veiledning. 

 Det er iverksatt forprosjektering for å samordne det psykiske helsetilbudet til ungdom.  

 Vi har egen SLT-koordinator. (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.) 

 Det er etablert egne samhandlingsrutiner mellom Barnehabilitering og Barnevern-

tjenesten. 

 En tverrfaglig arbeidsgruppe har laget et forslag til samordnet psykisk helsetilbud 

for ungdom. Tilbudet foreslås å hete ”Ung i Horten.” 
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Måloppnåelse

Kommunalsjefen vurderer at vi er i rute for oppfyllelse av målet.

4.4.2. Mål 2

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Barnehagestrukturplanen følges opp

Vedtekter for kommunale barnehager ble revidert i juni.

Det er innført to nye moderasjonsordninger for husholdninger med lav inntekt.

Brukerundersøkelse ble gjennomført i alle barnehagene i november 2014. Resultatet

forelå i januar og viser at foresatte er meget fornøyde med barnehagetilbudet (86,1%).

Felles kompetanseplan 2015/16 følges opp:

Lederutvikling for styrere

IKT i barnehagen

Teoriopplæring til fagbrev i barn - og ungdomsarbeiderfaget

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere

Grunnleggende barnehagepedagogikk for ufaglærte assistenter

Kostholdsprosjekt / BRA grønnsaker

Handlingsplan for Hortensbarnehagen følges opp og er i rut e innenfor fokusområdene

relasjonskompetanse, danning og bærekraftig utvikling.

Barnehagemyndigheten har ført 5 anmeldte tilsyn i perioden

Baggerødbanen barnehage i regi av Espira åpnet 1.august med 86 barn under 3 år og

48 barn over tre år.

Utbygging av Espira Nykirke barnehage følges opp og er i rute

Utbygging av Bjørnestien barnehage er i rute

Måloppnåelse

Kommunalsjefen vurderer at vi er i rute for oppfyll else av målet.

Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som

dekker barn og foresattes behov
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4.4.3. Mål 3

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Økt den totale kompetansen på tjenesteområdet gjennom flere ansettelser:

1 Helsesøster

1 Ernæringsfysiolog tilknyttet Hopp - prosjektet

3 Saksbehandlere i Barneverntjenesten.

Økt psykologressurs Famil iehuset.

Familieråd som metode er etablert. Horten kommune gjennomfører flest familieråd av

kommunene i Vestfold.

Det er gjennomført foreldremøter til grupper av ungdom med bekymringsfull utvikling.

Hopp - prosjektet med tiltak knyttet til kosthold og fysi sk aktivitet er i drift

Familiehuset tilbyr tiltak til barn, unge og familier i Horten kommune både på gruppe -

og individnivå. Det er ventelister.

Det er større etterspørsel enn tilbud etter ambulante tjenester.

Det arbeides for å styrke det tverrfaglige tiltaksapparatet for å forebygge plassering av

barn utenfor opprinnelig familie.

Det er satt spesielt fokus på kvalitetssikring av tiltaksplaner i Barneverntjenesten.

Psykologisk førstehjelp gjennomføres for alle barn og unge i 4. klasse og i 10. klasse –

et forebyggende tiltak for å forebygge psykiske problemer hos barn og unge.

Forslag til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og Handlingsplan mot

radikalisering og voldelig ekstremisme blir lagt frem til politisk behandling innen

utgangen av 2015.

Må loppnåelse

Kommunalsjefen vurderer at vi er i rute for oppfyllelse av målet.

Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid
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4.4.4. Mål 4

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen
Hver skole har utarbeidet virksomhetsplan basert på Handlingsplanen med tiltak

innenfor fokusområdene.

Økt lærertetthet med fokus på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring.

Teknologiklassen er etablert.

Utarbeidet årshjul for ka rriereveiledning i samarbeid med næringslivet og

videregående skole.

Videreutdanning av lærere med fokus på grunnleggende ferdigheter.

Fokus på trivsel med konkrete aktiviteter. Flere Barneskoler har egne trivselsledere.

NYGiv er gjennomført på 10.trinn.

Samhandling mellom elevrådene på ungdomsskolene.

Det gjennomføres samarbeidsprosjekt med tema Kosthold og fysisk aktivitet på

barnetrinnet.

Gjennomfører en prosess for evaluering av spesialundervisning og tilpasset opplæring.

Fokus på oppfølgingsplaner e tter kartleggingsprøver.

Måloppnåelse

Kommunalsjefen vurderer at vi er i rute for oppfyllelse av målet.

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

utdanning og yrkeskarriere.
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5. Kultur og samfunnsutvikling

sine tilbud. Næringsutvikling har igangsatt mange spennende prosjekter.

Flere av enhetene har investeringsprosjekter i 2015. Blant annet vil Bakkenteigen kulturhus

kjøpe inn nye bevegelige lamper, Horten bibliotek ominnrede bibliotekrommet, og

Kultukvartalet 37 utredes.

Forprosjekt ”skateparken” er ikke prioritert av teknisk pga kapasitet. Kommunalområdet har

fokus på opplæring, samhandling i kommunalområdet og internkontroll.

Kultur - og samfunnsutvikling har mange

spennende og krevende oppgaver i 2015 .

Det er spesielt fokus på arbeid med

overordnet planarbeid i flere av enhetene,

blant annet Kommuneplanens samfunnsdel,

arealdel, Kommunedelplan for Horten

sentrum, Kulturplan. Det er også større

reguleringsplaner og områdereguleringer

som er i produksjon. Mange av de

overordnede planene griper inn i hverandre,

og det er spesielt viktig med god

samhandling . Kommunalområdet jobber

med utvikling av tjenesteproduksjonen,

blant annet har Kulturskolen utvidet
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5.1. Økonomi 

5.1.1. Fakta 

 

5.1.2. Vurdering av beregnet årsavvik 

Pr 2. tertial vurderes kommunalområdet å styre mot et lite mindreforbruk.  

5.1.3 Konklusjon 

Kommunalområdet synes per 2. tertial å styre mot et lite mindreforbruk. Det er ikke funnet 

noen vesentlige avvik fra vedtatt budsjett.  

Regnskap Budsjett Periode - Års - Års - Beregnet
SUM pr. 2.tertial pr. 2.tertial avvik prognose budsjett årsavvik
Driftsutgifter 39 502 40 631 1 129 66 206 66 444 238

Driftsinntekter -7 760 -8 757 -997 -13 441 -13 438 3

Netto driftsramme 31 742 31 874 132 52 765 53 006 241

Pr seksjon
Kultur og samfunnsutvikling, administrasjon

Driftsutgifter 1 938 2 000 62 4 009 4 269 260

Driftsinntekter -94 94 0

Netto driftsramme 1 844 2 000 156 4 009 4 269 260

Kulturskolen

Driftsutgifter 4 032 4 000 -32 6 570 6 570 0

Driftsinntekter -1 024 -1 000 24 -1 097 -1 097 0

Netto driftsramme 3 008 3 000 -8 5 473 5 473 0

Bibliotek

Driftsutgifter 6 342 6 300 -42 9 506 9 506 0

Driftsinntekter -722 -659 63 -992 -992 0

Netto driftsramme 5 620 5 641 21 8 514 8 514 0

Virksomhet kultur

Driftsutgifter 3119 3110 -9 4111 4166 55

Driftsinntekter -549 -500 49 0

Netto driftsramme 2 570 2 610 40 4 111 4 166 55

Bakkenteigen kulturhus og 

Kulturformidling

Driftsutgifter 3 049 3 000 -49 5 154 5 154 0

Driftsinntekter -880 -1 000 -120 -2 651 -2 648 3

Netto driftsramme 2 169 2 000 -169 2 503 2 506 3

Kulturhuset 37

Driftsutgifter 3 570 3 484 -86 5 461 5 461 0

Driftsinntekter -566 -500 66 -1 024 -1 024 0

Netto driftsramme 3 004 2 984 -20 4 437 4 437 0

Plan- og utbyggingstjenester (PUT)

Driftsutgifter 7442 8737 1 295 13716 13716 0

Driftsinntekter -3925 -5098 -1 173 -7677 -7677 0

Netto driftsramme 3 517 3 639 122 6 039 6 039 0

Enhet for kommuneutvikling (EKU)

Driftsutgifter 2687 2700 13 4875 4798 -77

Driftsinntekter 0 0

Netto driftsramme 2687 2700 13 4875 4798 -77

Overføring Kirke og Trossamfunn 7 323 7 300 -23 12 804 12 804 0

Sum netto ramme 31 742 31 874 132 52 765 53 006 241

KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING
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5.2. HR

Enhetene vil jobbe med å kartlegge kompetansebehov og utarbeide opplæringsplaner.

Det er fastlagt datoer for HMS - og kvalitetsutvalg i kommunalområdet i 2015. i HMS og

kvalitetsutvalg gjennomføres det blant annet styringsdialog med utgangspunkt i

rapporteringen per enhet.

Sykefravær:

Fravær totalt

Korttid 1, 27 %

Langtid 4,96 %

Det er stort arbeidspress i Kommunalområdet. Dette gjelder særlig i Enhet for

kommuneutvikling og Plan - og utbyggingstjenester som har hatt stort arbeidsmengde i 2015.

Dette har gjort at Miljøvernsjef har måtte gå inn som arealplanlegger for å ferdigstille

Arealplanen.

Enhet for kommuneutvikling har hatt en vakant stilling som prosjektleder/planlegger som ble

besatt med oppstart fra 15.8.2015. Ny stilling som Miljøvernrådgiver tiltrer i november 2015.

En ansatt på PUT er frikjøpt i 40 % (2 års varighet) - frigjorte lønnsmidler benyttes til innleid

saksbehandlerkapasitet innenfor faggruppe byggesak. Det ansees som helt nødvendig og få

på plass en ny stilling som fagsjef regulering i høsten 2015.

HKI har gått marginalt ned med 0,3, og ligger på 23,7 noe unde r målsetning på 24.

Kommunalområdet jobber i felleskap med HKI og dette var tema på kommunalområdets

samling før sommeren. Kommunalområdet kom frem til konkrete tiltak knyttet til tilhøringhet.
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5.3. Internkontroll 

Det ble jobbet aktivt med Internkontroll i kommunalområde i 2014 og et godt grunnlag er lagt 

for enhetenes jobb i 2015. Enhetene vil fortsette å oppdatere Rutineportalen og jobbe aktivt 

med Internkontroll og ROS analyser. Enhetslederne har fått opplæring i CIM og har ferdigstilt 

arbeidet. 

Det er etablert et årshjul for kommunalområdet som er tilgjengelig for alle ansatte i Outlook 

der HMS- og kvalitetsutvalg, fellemøter for alle ansatte, enhetsledermøter, fagmøter mv 

ligger inne. Kommunalområdet har HMS- og kvalitetsutvalg der Intern revisor og controller 

deltar. Enhetsledermøter og fagmøter på tvers av enhetene er etablert og enhetslederne får 

også bistand fra Intern revisor. Det er også avholdt møte med alle ansatte i 

kommunalområdet der HKI og Lean for kommunalområdet ble gjennomgått sommeren 2015. 

To av enheten Kulturhuset 37 og Plan- og utbyggingstjenester har gjennomført Lean 

prosesser i høst.  

5.4. Mål- og resultatstyring 

I økonomi- og handlingsplanen for 2015-2018 ble det vedtatt mål for kommende 

fireårsperiode. Hensikten med målene, som tar utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, er å 

tydeliggjøre retning og ambisjonsnivået på kommunens kommunalområder. 

Administrasjonssjefen skal rapportere endelig måloppnåelse i kommunens årsmelding som 

fremmes som en del av årsregnskapet 2015. Denne rapporten redegjør for status for det 

enkelte mål pr 1.tertial, hva som er gjort samt en foreløpig vurdering om målene synes å 

kunne nås i tråd med politisk vedtak for 2015.  
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5.4.1. Mål 1

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Samlet måling av antall - og type arrangementer

Kommunalområdet har etablert systemer for å kunne måle antall og type arrangementer

samordnet for kulture nhetene.

Det er ikke et mål i seg selv å øke antall arrangementer i denne omgang, men det er

ønskelig å se på kommunalområdets arrangementer samlet sett. Kulturområdet har like

overordnede mål, men opererer på ulike arenaer. Det er viktig for kulturområde t å

samarbeide på en god og effektiv måte for å kunne skape, formidle og tilrettelegge for

kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser til det beste for innbyggerne innenfor

knappe økonomiske rammer. På denne måten kan man søke å unngå at kommunens egne

arrangementer konkurrerer med hverandre. Kommunalområdet mener det er viktig å ha

fokus på å få formidlet arrangementene på en god måte. Dette vil også kunne synliggjøres

gjennom kartleggingen.

Etablere brukerundersøkelser

Det er etablert brukerunde rsøkelser. Kulturenhetene ønsker og på best mulig måte skape,

formi dle og tilrettelegge for kultur opplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser.

Brukerundersøkelser vil være et verktøy for å kartlegge hvor tilfreds publikum og brukerne er

med våre tjeneste r. Resultatene bør legges til grunn for målrettet innsats for forbedring.

Måloppnåelse

Kommunalsjefens vurderer det som sannsynlig at målsetningene om å få en samlet måling

av antall - og type arrangementer utarbeides. Brukerundersøkelser ble gjennomført i 2014 og

vil bli gjennomført i 2015.

Det er også gjennomført SWOT analyser på alle enheter og en felles analyse for enhetene

samlet sett i forbindelse med Kulturplan. Kulturplanen som ble vedtatt i juni 2015 har en

egen handlingsdel som følges opp i Økono mi - og handlingsplan 2016 og i

virksomhetsplanene.

Skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser,

kulturaktiviteter og møteplasser
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5.4.2. Mål 2

Flere brukere av kommunale kulturtjenester og flere aktive innenfor kulturtilbud

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Kulturenhetene vil også gjennom den samordnende kartleggingen få samlede tall på

publikum og brukere. Kultur har en målsetning om å øke antall publikum og brukere. Dette er

en viktig målsetning som gjenspeiles i Kulturplanen og dens fokus områder.

Gjennom arbeidet med Kulturplan, målinger og brukerundersøkelser vil kommunen ha et

bedret grunnlag for å jobbe målrettet med å få flere brukere av kommunale kulturtjenester og

flere aktive innenfor kulturtilbud.

Måloppnåelse

Kommunalsjefen vurderer det som sannsynlig at antallet brukere av kommunale

kulturtjenester og aktive innenfor kulturtilbud er stabilt, og enhetene vil jobbe for at

målsetningene nås.

5.4.3. Mål 3

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Saksbehandlingstid

Hvor lang tid det tar for å få behandlet en søknad er en vesentlig faktor for søker, og

saksbehandlingstid er således en viktig indikator. I tillegg ligger tallmaterialet i KOSTRA alle -

rede til rette for sammenlikning med andre kommuner.

Sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud

Plan og utbyggingstjenester (PUT) skal bidra til gode løsninger for den enkelt e

innbygger og for samfunnet - forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i

tjenesteproduksjonen



Horte n kommune 2.tertialrapport 2015

48

Brukerundersøkelser

PUT ønsker å tilby best mulig tjenester til kommunen s innbyggere (og utbyggere).

Brukerundersøkelser vil være et verktøy for å kartlegge hvor tilfreds brukerne er med våre

tjenester. Resultatene bør legges til grunn for målrettet innsats for forbedring av tjenestene.

Målsetninger er at brukerundersøkelser s kal iverksettes i løpet av 2015.

Måloppnåelse

Enheten jobber aktivt for at Horten kommune skal oppfattes som en næringsoffensiv

kommune i henhold til målsetningen i strategisk næringsplan. Effektiv og kundevennlig

saksbehandling vektlegges.

Flere større re guleringssaker som er i prosess vil være ressurskrevende i tiden framover.

Enheten har hatt et omfattende arbeid med å oppdatere informasjonen på kommunens

nettside i 2015, noe som vil gjøre informasjon lettere tilgjengelig for brukerne av tjenestene.

5.4.4. Mål 4

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

A jour i henhold til planstrategien

Enhetens arbeidsoppgaver er mangfoldige, med både oppgaver innen overordnet plan,

miljø, nærings utvikling og byutvikling. I 2015 vil den største del av kapasiteten brukes på

rullering av kommuneplanens samfunnsdel, arealdel samt kommunens sentrumsplan. Grad

av gjennomføring i forhold til vedtatt planstrategi er derfor en viktig indikator på enhetens

arbeid.

Måloppnåelse

Kommuneplanene ble levert til politisk behandling i henhold til planstrategien og politiske

vedtak.

Enheten har prioritert å ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og

kommunedelplan for Horten sentrum. Dette har medført at enkelte av enhetens andre

arbeidsoppgaver, spesielt innen miljøvern, har måttet nedprioriteres. Enheten har over en

periode tidligere hatt en vakant stilling noe som også har bidratt til d ette. Det er ansatt en ny

prosjektleder/planlegger (utdannet master i arkitektur) som begynte medio august. I løpet av

EKU skal være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling som

samfunn og organisasjon
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høsten vil enheten ytterligere styrkes med en medarbeider på miljø for å kunne sette fokus

på dette området videre fremover. Denne stilli ngen vil i en overgangsperiode være i tillegg til

dagens 4 stillinger på enhet for kommuneutvikling. Nyansettelsen vil medføre at noen av

prosjektmidlene vil benyttes som lønnsmidler.

Det vil benyttes konsulent til å utarbeide klimaregnskap.

5.4.5. Mål 5

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Arbeidet med næringsutvikling og måloppnåelse følger vedtatt Strategisk Næringsplan for

perioden 2015 - 2020. Det ble i januar 2014 gjennomført en nullpunktsmåling som viser

hvordan Horten kommune blir oppfattet v ed starten av planperioden. Målingen vil bli gjentatt

hvert år for å vise utviklingen, første gang i desember 2015.

Måloppnåelse

Helt enig eller delvis enig at Horten

kommune fremstår som…

Mål for perioden

2015 - 2020

Resultat 2014

Næringsoffensiv 50%

Kunnskapsrik 80% 40%

Proaktiv 80% 27%

Løsningsorientert 80% 28%

Forutsigbar 80% 27%

Innovativ 80% 27%

Ho rten kommune skal av næringslivet i kommunen bli oppfattet som

næringsoffensiv og fremstå som kunnskapsrik, proaktiv, løsningsorientert,

forutsigbar og innovativ.
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Teknisk

Kommunalområdet leverer:

Effektivitet

Kvalitet

God økonomistyring

Beredskap 24/7
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5.5. Økonomi 

5.5.1. Fakta 

 

5.5.2. Vurdering av beregnet årsavvik 

Alle enheter driver rammestyring og det er et krav at alle enheter skal levere balanse ved 

årets utgang.  

 Teknisk administrasjon leverer balanse 

 Eiendom leverer et stort mindreforbruk som igjen skyldes energibruk basert på mild 

vinter og forholdsvis kjølig sommer 

 Park og idrett ligger iht budsjett i balanse 

 KTP leverer et lite mindreforbruk som skyldes noe økte vedlikeholdskostnader innen 

veilys 

 Drift og anlegg leverer et merforbruk som skyldes gjenoppretting av Evejeveien etter at 

denne ble ødelagt 

 

Regnskap Budsjett Periode - Års - Års - Beregnet
SUM pr. 2.tertial pr. 2.tertial avvik prognose budsjett årsavvik
Driftsutgifter 138 771 140 800 2 029 209 754 211 804 2 050

Driftsinntekter -84 568 -84 922 -354 -124 019 -124 019 0

Netto driftsramme 54 203 55 878 1 675 85 735 87 785 2 050

Pr enhet
Teknisk administrasjon

Driftsutgifter 14 757 14 700 -57 21 357 21 357 0

Driftsinntekter -286 -250 36 0 0 0

Netto driftsramme 14 471 14 450 -21 21 357 21 357 0

KTP adm og vei

Driftsutgifter 1 732 1 800 68 3 553 3 353 -200

Driftsinntekter -36 36 0

Netto driftsramme 1 696 1 800 104 3 553 3 353 -200

Bygningsdrift og vedlikehold

Driftsutgifter 49 031 52 100 3 069 79 049 82 049 3 000

Driftsinntekter -3 523 -4 722 -1 199 -7 111 -7 111 0

Netto driftsramme 45 508 47 378 1 870 71 938 74 938 3 000

Kommunalteknisk drift

Driftsutgifter 18 566 18 500 -66 23 876 23 126 -750

Driftsinntekter -5 604 -5 500 104 -14 675 -14 675 0

Netto driftsramme 12 962 13 000 38 9 201 8 451 -750

Park og idrett

Driftsutgifter 8 846 8 700 -146 384 384 0

Driftsinntekter -2 041 -1 950 91 -172 -172 0

Netto driftsramme 6 805 6 750 -55 212 212 0

Selvkost KTP

Driftsutgifter 45 839 45 000 -839 81 535 81 535 0

Driftsinntekter -73 078 -72 500 578 -102 061 -102 061 0

Netto driftsramme -27 239 -27 500 -261 -20 526 -20 526 0

Sum netto ramme 54 203 55 878 1 675 85 735 87 785 2 050

TEKNISK
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5.5.3. Konklusjon 

Mild vinter gir lavere kostnader til energi, samt at brøyting ligger noe lavere enn budsjettert. 

Øvrige faktorer ligger iht budsjett. Det er imidlertid en liten usikkerhet innen selvkostkapittelet 

innen vann, avløp og renovasjon. Alle faktorer innen dette kapittelet blir ikke klart før i januar 

2016. Skulle det vise seg at kommunen har tatt inn for mye gebyrer fra innbyggerne vil dette 

måtte avsettes til fond og dermed kostnadsføres innen kommunalområdet. Dette innebærer 

en teknisk justering på rammen som vil slå ut som et redusert mindreforbruk i inneværende 

år, men komme innbyggerne til gode i 2016.  

5.6. HR 

Utfordringer innen HR 

Det er på grunn av mange utredninger og mange investeringsprosjekter stort arbeidspress 

på enkelte personer innen Prosjekt og Eiendom. Dette presset er vedvarende og gir grunn til 

bekymringer. Det er for tiden ansatt ytterligere prosjektledere for å sikre at etterspørsel etter 

kompetanse er dekket, samt at arbeidspresset er noe redusert. 

Kompetanse (oppfølging av opplæringsplan) 

Opplæringsplaner er produsert, og følges slik som planlagt 

Sykefravær 

Sykefraværet er under kontroll, og ligger under målet på 8,5 % 

Samlet fravær i perioden jan - august er 6,75 % %, korttid: 1,58 %, langtid: 5,17 %. Stor 

belastning på personell på grunn av vedvarende stort arbeidspress, spesielt innen Eiendom 

og Prosjekt kan gi høyere fravær over tid. 
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HKI

HKI er på 23,6 noe som er en økning fra forrige måling. Se for øvrig under:

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler gjennomføres innen alle enheter innen Teknisk. De skal være fullført

innen årets utgang. Det varierer litt fra enhet til enhet når disse gjennomføres.

HMS - og kvalitetsutvalg

Det arrangeres hvert år 5 - 6 HMS og Kvalitetsutvalgsmøter. Del tagere er alle ledere, alle VO

og alle tillitsvalgte innen Kommunalområde Teknisk. Fast agenda er innmeldte forhold,

Sykefravær, skader med fravær, spesielle tema hvor HMS og kvalitet diskuteres.

5.7. Internkontroll

I henhold til vedtatt styringsdokument 14/33 30 – Horten kommune – plan, rapportering og

årshjul skal status på følgende kulepunkt kommenteres innen internkontroll:

Det arbeides bra med internkontroll. HMS og kvalitet er prioritert, sammen med
eksterne kvalitetskrav fra Tilsynsmyndigheter.

CIM er o ppdatert
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5.8. Mål - og resultatstyring

I økonomi - og handlingsplanen for 2015 - 2018 ble det vedtatt mål for kommende

fireårsperiode. Hensikten med målene, som tar utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, er å

tydeliggjøre retning og ambisjonsnivået på kommunens kommu nalområder.

Administrasjonssjefen skal rapportere endelig måloppnåelse i kommunens årsmelding som

fremmes som en del av årsregnskapet 2015. Denne rapporten redegjør for status for det

enkelte mål pr 2.tertial, hva som er gjort samt en foreløpig vurdering o m målene synes å

kunne nås i tråd med politisk vedtak for 2015.

5.8.1. Mål 1

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Alle løpende investeringsprosjekter blir hver måned rapportert. Rapporten sendes til

kommunestyre, revisjon og kontrollutvalget

Prosjektledere ansvarliggjøres for resultatene i sine prosjekter

Måloppnåelse

Status pr 2. tertial:

Oppfatning av servicenivå blant brukere

Det er gjennomført en spørreundersøkelse årlig rettet mot enhetsledere som har fått

overlevert byggeprosjekter fra Prosjektenheten i Teknisk. Denne har gitt

tilbakemeldinger som er positive med en snittkarakter på 5 for 2014. For 2015 vil

undersøkelsen bli gjennomført på slutten av året.

Økonomi sk ramme overholdes

Alle løpende investeringsprosjekter blir hver måned rapportert. Rapporten sendes til

kommunestyre, revisjon og kontrollutvalget

Prosjektledere ansvarliggjøres for resultatene i sine prosjekter

Det er for 2. tertial ikke varslet om overs kridelser på noe prosjekt innen

kommunalområde Teknisk

Effektiv og god prosjektgje nnomføring (bygg og anlegg)
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5.8.2. Mål 2

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Det gjennomføres brukerundersøkelser, normalt nærmere årets slutt. Videre er PSIAM

implementert og forventes å gi ytterligere effekter. For øvrig følger en del av vurderingene

KOSTRA – tall som foreligger årlig.

Måloppnåelse

Energibruk – kostnad pr kvadratmeter

Kommunalområdet er blant de laveste i Vestfold innen energibruk pr kv m.

Forløpige KOSTRA tall viser at Horten kommune har en kostnad til energi pr kvm på

104 kr. Dette er på nivå med snittet i Vestfold.

Det kan synes ut fra tallene at det er en del feilrapportering både i K13 og blant Vestfold

kommunene slik at gjennomsnittstallene nok er lavere enn de reelt skal være.

Vedlikehold av kommunale bygg

Når det gjelder midler tilplanlagt vedlikehold ligger Horten kommune blant de laveste.

Effektiv drift bidrar noe, men det viktigste momentet er at det er satt av for l ite midler til

planlagt vedlikehold.

Kommunalområde teknisk har i 2014 klart å øke avsatte midler til planlagt

bygningsvedlikehold fra 28 kr/kvm til 32 kr/kvm. Dette er lavere enn snittet i Vestfold og

K13.

Det bør imidlertid presiseres at tallene avhjelp es mye av avsatte investeringsmidler som

benyttes til målrettede oppgraderinger av bygningsmassen, hvor man oppnår:

Oppgradering av bygningsmassen

Reduksjon av driftskostnader

Nødvendig vedlikehold

Effektiv og målrettet eiendomsforvaltning
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5.8.3. Mål 3

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Det arbeides målrettet med effektivisering. Innføring av PSIAM, som integreres over tid

med Gemini forventes over tid å gi effektivisering, samt bedre drift.

Alle kjente flaskehalser i VA – nettet er avdekket og utbedres forløpende.

Renseanlegget på Falkensten har høyere utslippstall en tillatelsen dekker for øyeblikket.

Det pågår arbeid for å finne årsakene, og samtidig se på tiltak.

Det rapporteres årlig i KOSTRA og tallene i tertialrapporten er basert på 2014

Måloppnåelse

Status pr 2014:

Beregnet vannlekkasjeandel (%)

Hvert år beregnes hvor mye vann som lekker ut på veien fra produksjon av vannet og

fram til sluttforbruker.

Horten kommune har satt et mål på 20 % og har lagt til grunn at dette tallet er et greit

nivå i forholdet mellom negativ miljøpåvirkning og økonomisk kostnad for å komme

lavere i lekkasjeandel.

Snittet på lekkasjeandel i Norge ligger mellom 30 % og 40 %.

Beregnet nivå for 2014 ligger på 18 %

Forurensningsutslipp (fosfor) fra overløp i avløpsnettet i forhold til total

produksjon

Våre renseanlegg er underlagt strenge utslippskrav gitt fra Fylkesmannen. Hvert år

rapporteres utslipp i forhold til utslippstillatelse, herunder fosfor.

Utslippet av f osfor er på 1,45 % mot et mål på 4 %

Bidra til en effektiv og siker vannforsyning og avløpshåndtering



Horte n kommune 2.tertialrapport 2015

57

5.8.4. Mål 4

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Det rettes en årlig spørreundersøkelse til utvalgte grupper. Denne sendes ut på slutten

av året. Øvrig tallmateriale er også basert på årlig rapportering. PSIAM innføres og vil i

løpet av året gi en effektivitets økning.

Måloppnåelse

Brukerundersøkelser for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Det er for 2014 sendt ut en spørreu ndersøkelse hvor Horten kommune har spurt om

hvor gode vilkår idretten i Horten oppleves å ha.

Svarene kommer ut med en snittkarakter på 4.

Antall idrettsutøvere i kommunens idrettslag

Tall fra idrettskretsen vedr antall medlemmer i idrettslagene i kommune n legges ut årlig.

Dette gir en mulig indikasjon på hvor godt tilbudet legges til rette for idrettslig aktivitet fra

kommunen.

Oppnådd antall medlemmer for 2014 er: 8098

Målet for 2014 er: 8300

5.8.5. Mål 5

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

PSIAM innføres i løpet av 2015, og forventes å gi en økt effektivitet. Samtidig som at

innbyggere får en bedre opplevelse av service og respons.

Bidra til et godt og tilrettelagt idretts - og friluftsliv

Bidra til en god og sikker samferdsel i Horten kommune
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Måloppnåelse

Status pr 2014:

Antall skader på Horten kommunes kjøretøy hvor HK har skyld

Det er viktig å kunne sett inn tiltak dersom kommunale kjøretøy i Horten forårsaker

skader. Dette måles årlig.

For 2014 var antall skader hvor HK har skyld: 12

Dette tallet er betydelig redusert f ra tidligere hvor antallet var langt høyere. Det har vært

gjennomført et godt arbeid, både blant brukere og av Kommunalområde teknisk, for å

redusere antall ulykker

Oppfatning av servicenivå blant brukere av vei

Det er sendt ut en spørreundersøkelse til viktige brukergrupper av veisystemet i Horten

for å få tilbakemelding om hvordan servicenivået oppfattes, herunder standard på veier

og brøyting.

Snittkarakter for 2014: 4

Erstatningssaker grunnet hull i veiene

Horten kommune har en plikt til å rette feil i veiene når man varsles om dette. I de

tilfeller hvor Horten kommune er varslet og ikke har utbedret vil kommunen bli

erstatningspliktig

For 2014 var tallet: Ingen

Dette ansees å være en meget god parameter for å måle rask respons på innmeldte

saker.

5.8.6. Mål 6

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Det er viktig å ha fokus på HMS og ulykker. Kommunalområde Teknisk har et stort

potensial for ulykker på grunn av arbeidsoppgavene og mye tungt maskinelt utstyr.

HMS og Kvalitetsutvalg har fokus på ulykker. Videre er PSIAM i ferd med å fases inne i

hele T eknisk slik at HMS blir ytterligere forsterket.

Kursing er under forberedelse, og vil bli iverksatt.

Bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø i Horten kommune
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 Måloppnåelse 

Status pr 2014 og 2015: 

 

 Antall ulykker med sykefravær: 

For 2014 var antall ulykker med sykefravær: Ingen 

For 2015 er det rapportert en ulykke, men den har ikke forårsaket sykefravær. Årsaken 

til ulykken er manglende bruk av utdelt verneutstyr.  

5.9. Ekstremvær og utfordringer 

Mer regn og mindre snø 

Forskerne ved Meteorologisk institutt og ekspertene i NVE levner ikke mye tvil om at Norge, 

som resten av verden, vil få flere ekstreme værsituasjoner. Ekstremt kraftig nedbør vil 

komme oftere, og det ekstreme blir enda mer ekstremt. Det vil føre til flere og større lokale 

flommer og økt fare for skred.  

Den økte nedbøren vil føre til mer snø i fjellet de første tiårene, men mindre snø i lavlandet – 

hvor det også blir flere vintre uten snø i det hele tatt. 

For landet som helhet skisserer meteorologene og NVE-ekspertene følgende utvikling i 

Norge – basert på en global temperaturstigning på mellom to og fire grader frem til 2100:  
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Den årlige nedbøren i Norge har økt med 20 prosent siden 1900, kraftigst økning siden 

1980.  

Nedbørsmengden vil øke ulikt rundt i landet de neste 75 årene, totalt mellom fem og 30 

prosent.  

Det blir flere dager med mye nedbør, og nedbørsmengden disse ekstremdagene blir høyere 

over hele landet og for alle årstider.  

Utfordringer 

Utbedring av vann og avløpsnettet må skje kontinuerlig, herunder må hyppigere 

inspeksjoner enn tidligere gjennomføres. 

Tilstrekkelig kapasitet i vann og avløpsnettet. Tidligere beregninger av kapasitet 

Renseanleggskapasitet blir utfordret på grunn av økte overvannsmengder. Separering vil bli 

stadig viktigere. 

Naturlig fordrøyning i terrenget er fjernet gjennom fortetting av Horten og øvrige tettsteder. 

Byggeskikk, herunder vil flate tak over tid være mer sårbare enn gamle byggeskikker med 

fall på tak 

Dreneringsnett både i privat og offentlig sammenheng vil bli utfordret på kapasitet 

Veinettet vil bli utsatt for belastninger 

Utrasing av skråninger som tidligere har vært stabile 

Vann fra terrenget tar nye veier og må ledes ”riktige” veier 

Flomveier må etableres for å lede vannet når kapasiteten er sprengt  
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6. Horten havnevesen

Horten havnevesen har et resultat for 2. tertial på kr 6,97 mill. Totale inntekter er kr 22,84

mill og totale kostnader er kr 15,87 mill. Det gode resultatet skyldes at alle inntekter på

eiendom er bokført og at flere kostnader relatert til eiendom vil tilkomme i 3. tertial. Flere

kostnade r relatert til vedlikehold vil også tilkomme i 3. tertial.

Årsprognosen viser et resultat på kr 4,68 mill mot budsjett på kr 4,65 mill.

Virksomheten har gode eller akseptable resultater på alle virksomhetsmål.
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6.1. Økonomi  

6.1.1. Fakta 

 

6.1.2. Vurdering av beregnet årsavvik. 

9000 – FELLES  

Økt fondsavsetning, økte renteinntekter 

9010 DRIFT 

Større oppdrag i forbindelse med utleie av båt/ mannskap gir økte inntekter. 

9020 TRAFIKKHAVN 

Økt godsomslag over trafikkhavna gir økte inntekter. 

9040 SMÅBÅTHAVN 

Havnevesenet har i perioden gått til innkjøp av brygger til ”Færderseilasen” til en verdi av 

700.000,-, dette var ikke budsjettert for. 

9050 Øvrig 

Tapte inntekter på parkering i forbindelse med omkjøring. 

6.1.3. Konklusjon 

Etter første tertial styrer Horten havnevesen mot et årsavvik på 0 i forhold til budsjett. 

  

Regnskap Budsjett Periode - Års - Års - Beregnet
SUM pr. 2.tertial pr. 2.tertial avvik prognose budsjett årsavvik

Driftsutgifter 15 873 15 169 -704 29 858 29 858 0

Driftsinntekter -22 845 -19 810 3 035 -29 858 -29 858 0

Netto driftsramme -6 972 -4 641 2 331 0 0 0

Pr enhet
Felles

Driftsutgifter 7 650 7 967 317 18 911 18 911 0

Driftsinntekter -372 -332 40 -500 -500 0

Netto driftsramme 7 278 7 635 357 18 411 18 411 0

Driftsavdelingen

Driftsutgifter 2 283 2 353 70 3 683 3 683 0

Driftsinntekter -143 -23 120 -35 -35 0

Netto driftsramme 2 140 2 330 190 3 648 3 648 0

Øvrig virksomhet

Driftsutgifter 5 940 4 849 -1 091 7 264 7 264 0

Driftsinntekter -22 330 -19 455 2 875 -29 323 -29 323 0

Netto driftsramme -16 390 -14 606 1 784 -22 059 -22 059 0

Sum netto ramme -6 972 -4 641 2 331 0 0 0

HORTEN HAVNEVESEN
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6.2. HR 

Kompetanse: 

Ansatte har deltatt på relevante kurs ihht stilling og plan: 

 Investeringsanalyse i offentlig sektor, 2 ansatte 

 Havnejuss, 2 ansatte 

 PortWin (havnesystem), 1 ansatt 

 Eiendomskonferanse, 1 ansatt 

 Opplæring Websak, 5 ansatte 

 Kurs i offentlige anskaffelser, 2 ansatte 

 Kurs i økonomi rapportering, 3 ansatte 

 Brannslukningskurs, 9 ansatte 

 Kurs for å operere elektriske skap, 8 ansatte 

 Kurs Arcos, 2 ansatte 

Sykefravær: 

Korttidsfraværet har vært på mellom 0-1% i hele perioden. 

Langtidsfraværet har vært på 7 - 16%, noe som skyldes en person som har vært sykemeldt 

50% i hele perioden og en som har vært sykemeldt 100% mot slutten av perioden. 

HKI: 

Horten havnevesen har en HKI på 23,6. Det er noe lav score på identitetsindeksen som 

synliggjør at ansatte i Horten havnevesen ikke helt har forstått Horten kommunes visjon. 

Medarbeidersamtaler: 

Det er gjennomført 9 medarbeidersamtaler.  

HMS: 

Se under internkontroll. 

Det er gjort en gjennomgang av arbeidsmiljø og besluttet noen endringer/ oppgradering ift 

kontorfasiliteter. 
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6.3. Internkontroll

Det er gjennomført en dag med alle ansatte i en årlig revisjon av internkontrollsystemet for

Horten havnevesen. Internkontrollmanualen er oppdatert som følge av dette.

Internkontrollmanualen f or Horten havnevesen er tilpasset foretaket og inneholder målsetting

for det systematiske helse - , miljø - og sikkerhetsarbeidet og beskrivelse av HMS -

organisasjonen, verktøy - og fokusområder, samt forhold rundt miljørettet helsevern.

ROS analyser er gjenno mgått sammen med alle ansatte. Behov for nye ROS analyser er

vurdert og gjennomført.

Horten havnevesen gjennomfører for tiden en gjennomgang av alle internkontrollsystemer

og en tilpassing til Horten kommune sine systemer.

Det er meldt inn til sammen avvik i perioden, hvorav en mindre personskade.

6.4. Mål - og resultatstyring

6.4.1. Mål 1

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Det er gjennomført møte med alle brukerne av trafikkhavna. Felles forståelse av mål om å

øke markedsandelen innen løst stykkgods er forstått og akseptert.

Måloppnåelse

Horten havnevesen har et akkumulert godsomslag på 48.4381 tonn for 2. tertial. Dette

indikerer en årsprognose på 65 - 70.000 tonn. Til sammenlikning var godsomslaget for 2014

på 60.000 tonn.

Horten havnevesen skal øke markedsandelen innen løst stykkgods
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6.4.2. Mål 2

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Det er gjennomført møter med brukerne av trafikkhavna. En leietager er sagt opp på

Langgrunn da dette ikke var gods som primært gikk over Horten havn. Det jobbes aktivt med

å finne ny leietager som vil føre gods over havna.

Måloppnåelse

P r i dag har vi 2 nisjer og 9 produkter. Dette er samme nisjer og produktområder som vi har

hatt i 2014.

6.4.3. Mål 3

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Det gjennomføres systematisk vedlikehold av fergeleiene. Vi har komplementert vitale

reservedeler til kjørelem.

Måloppnåelse

I løpet av 2. tertial er det ikke vært utforutsatte avbrudd. Totalt har vi hatt en trafikkavvikling

med 1 235 495 kjøretøy akkumulert pr 2. tertial. Samlet utgjør dette en oppgang på 1,7% ift

2014. Antall passasjerer har akkumulert pr 2. tertial vært på 1.177.613, noe som utgjør en

økning på 4,0% ift 2014.

6.4.4. Mål 4

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Horten gjestehavn har oppgradert med nye bryggefasiliteter med nye strømsøyler i april -

juni. Til sammen ca 90 båtplasser.

Horten havnevesen skal etablere nye nisjer/kunder gjennom aktivt markedsarbeid,

og med bruk av nye lagringsareal på Langgrunn

Horten havn skal gjennom en avbruddsfri tjeneste og i samsvar med nye

konsesjonsbestemmelser bidra til økning i fergetrafikken

Horten havn skal ta markedsandel ift andre gjestehavner i Oslofjorden gjennom å

satse på økt attraksjonskraft og gode opplevelser
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Måloppnåelse

Pr. utgangen av august har vi hatt 4.737 gjestedøgn i båthavnene Åsgårdstrand og Horten

Gjestehavn. Målet for sesongen er 5.100. Mye tyder på at vi vil nå det tallet når september

også k ommer inn.

Antall gjestedøgn i bobil er fortsatt ikke rapportert. Dette som følge av omlegging fra

Europark til Horten kommune sin parkeringstjeneste. Derimot er det grunn til å anta en

betydelig nedgang som følge av graving av ny overvannsledning i gjeste havna i sommer.

Overvannsledningen går midt i bobilparkeringen.

6.4.5. Mål 5

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Horten havnevesen jobber med systematisk vedlikehold av utleiearealer.Det utvikles

potensiale for nye utleieareal, eksempelvis på Langgrunn.

Måloppnåelse

Utleiegrad er 95% pr. utgang av 2. tertial. Buehallen er nyrenovert med nytt tak og står klar

for utleie. Det er ønskelig med leiet ager som kan bidra til økt last over havna, sekundært

utleie til andre seriøse aktører.

6.4.6. Mål 6

Iverksatt arbeid for å oppnå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen

Det gjennomføres systematisk medarbeidersamtaler som legger grunnlag for personlige

utviklingsplaner. Horten havnevesen har ukentlige driftsmøter for alle ansatte og

gjennomfører sosiale aktiviteter. Det legges opp til en inkluderende virksomhet hvor de

ansatte har medvirk ning i driften.

Måloppnåelse

Korttids sykefravær er lavt og under 1%.

Det er innmeldt 4 avvik, hvorav en mindre personskade.

Horten havnevesen skal optimalisere utleie og salg av ledige arealer/lokaler

Horten havnevesen skal ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet
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7. Finansområdet

Innen finans budsjetteres kommunens frie inntekter korrigert for fellesutgifter. Midlene blir

fordelt mellom kommunens 6 kommunalområder og skal benyttes til kommunal

tjenesteproduksjon. Finansområdet har en budsjettert netto inntekt på ca 1, 7 milliarder

k roner for 201 5 .

Budsjettet baserer seg på

nasjonale føringer, og p r 2 .tertial

vurderer Administr asjonssjefen

at området styrer mot en

mindreinntekt på ca 9,7 millioner

kroner og tilsvarer et avvik på ca

0, 6 % i forhold til kommunens

brutto driftsinntekter.
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7.1. Innledning

Innen finans budsjetteres kommunens frie inntekter korrigert for fellesutgifter. Netto inntekt

på dette området tilsvarer midlene Horten kommune har disponibelt til kommunal

tjenesteproduksjon fordelt på kommunens 6 kommunalområder. Finansområdet kan deles

som følger:

Driftsbudsjettet bygger på vedtatt statsbudsjett for 2015 med tilhørende budsjettjustering pr

2 .tertial.

7.2. Frie inntekter

Skatt - og inntektsutjevning

I statsbudsjettet for 2015 ble det anslått en skattevekst på 5,6 % for kommune,

sammenliknet med regnskapet for 2014 som i revidert statsbudsjett ble justert ned til 4,6 %.

Pr 2.tertial er samlet skatteinngang for landet på 4,8 % og innebærer en noe høyere s amlet

nasjonal skatteinngang.

Horten kommune har budsjettert en økning på skatt og inntektsutjevning på 3,6 % og

tilsvarer et budsjett på 658,7 millioner kroner for 2015. Pr august er kommunens egne

skatteinngang noe under budsjett, men siden samlet skatt einngang for Norge går bedre enn

forutsatt synes Horten kommune å få mer i inntektsutjevning. Samlet vurderes merinntekten

for 2015 å bli på ca 3 millioner kroner. Det te fremkommer av grafen under.

Frie inntekter

• Rammetilskudd

• Skatteinntekter

• Inntektsutjevning

• Integreringstilskudd

• Kompensasjonstilskudd

• Rentetilskudd

Renter - og
avdragsutgifter

• Rentekostnader

• Avdragsutgifter

• Renteinntekter

Øvrige fellesposter

• Pensjonskostnader

• Avsatte midler til

lønnsoppgjøret 2015

• Personforsikring

• Avskrivinger
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Rammetilskudd 

I revidert budsjett for 2015 fikk Horten kommune tilført 4,1 millioner kroner i økt ramme og 

ble styrket i 1.tertialrapporten. Pr. 2.tertial er det ingen avvik i forhold til kommunens 

rammetilskudd. 

7.3. Finansposter 

Rentekostnader 

Pr.1.tertial ble forventet rentekostnad redusert til ca 2,6 %. Pr 2.tertial har rentesatsen gått 

noe ned og kostnaden synes å bli ca 1,7 millioner lavere enn vedtatt budsjett.  

Renterisiko 

Horten kommune har gjennom 2015 økt sin andel fastrente. Pr 2.tertial er andelen med 

fastrente på ca 50 %. I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av 

låneporteføljen være i intervallet 20-80 %. Administrasjonssjefen vurderer fortløpende å øke 

andel fastrente så lenge renten er såpass lav. Pr i dag kan Horten kommune binde lån over 

en 10-års periode med en rentekostnad på ca 2,1 %.  

Kommunens rentesats har blitt ytterligere redusert siden 1.tertial og på tross av økt 

fastrenteandel vurderes netto rentekostnad å bli ca 1,8 millioner lavere enn vedtatt budsjett 

for 2015. 

Januar
Februa

r
Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Periodisert inntekt 81 783, 86 519, 197 096 203 096 328 785 332 102 411 496 418 522 532 640 535 651 654 130 658 732

Faktisk inntekt 79 821, 84 218, 195 598 201 677 326 829 330 282 411 437 420 570

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0

700 000,0

ta
ll 

i 1
0

0
0

Skatt- og inntektsutjevning 2015



Horten kommune  2.tertialrapport 2015 
 

 70 

 

Avdrag 

Horten kommune har budsjettert en forventet avdragskostnad på 38,1 millioner kroner i 

2015. Prognoser for inneværende år tilsier ingen avvik på dette budsjettet. 

7.4. Øvrige fellesposter 

Pensjonskostnader 

I enhetenes ramme utgiftsføres de faktiske pensjonsforpliktelsene til KLP og Statens 

pensjonskasse (pedagogisk personale). For 2015 er disse satsene på hhv 19 % i KLP og 

12,25 % i Statens pensjonskasse. Dette er ivaretatt i kommunalområdets budsjetter.  

I løpet av sommeren mottok imidlertid Horten kommune informasjon om at 

pensjonskostnadene vil bli noe redusert for inneværende år. Dette skyldes økt bruk av 

premiefond fra KLP samt en lavere kostnad på premieavvik innen statens pensjonskasse. 

Dette utgjør en regnskapsmessig besparelse på ca 6 millioner kroner for inneværende år.  

Andre poster på finans 

Øvrige poster vurderes å være i balanse pr 2.tertial og dermed ikke avvik i forhold til 

analysen utført i vedtatt økonomi- og handlingsplan 2015-2018.  

  

50 %50 %

Lånevilkår pr 2.tertial

Fast rente

Flytende rente
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7.5. Oppsummering 

 

Endringer 

Tall i 1 000 

Beløp 

Reduserte pensjonskostnader 6 000 

Økt skatt- og inntektsutjevning 3 000 

Reduserte renteutgifter 1 700 

Sum økte handlingsrom, finans 10 700 
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8. HR

Horten kommune er Hortens største arbeidsplass med ca 2300 ansatte fordelt på ca 1800

årsverk. 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 kommu ne baserer sin arbeidsgiverpolitikk på følgende verdier:

Åpenhet

Raushet

Tillit

Respekt

Omsorg

I dette kapittelet har Administrasjonssjefen

fokus på status i forhold til viktige

personalrettede tema som nærværsutvikling,

medarbeidersamtaler, opplæring splaner og status i forhold til siste arbeidsmiljøundersøkelse

som ble gjennomført i løpet av 2.tertial.
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8.1. Sykefraværsutvikling 

Horten kommune har som mål å redusere sykefraværet til under 9 % innen utgangen av 

2015.  

Horten kommune hadde en svært god utvikling med reduksjon i fravær i 2014. Totalt for 

2014 ble sykefraværet 9,20 %. En reduksjon fra 9,45 i 2013. 

Pr august 2015 er sykefraværet 8,9% 

Det viktigste virkemiddelet mot sykefraværet er en langsiktig, kontinuerlig jobbing med HMS 

og arbeidsmiljø, med oppfølging av syke, og tilrettelegging. Administrasjonen følger nøye 

med på utviklingen i sykefraværet pr. virksomhet, og legger frem følgende utviklingstrekk for 

kommunen som helhet. 

8.2. Statistikk sykefravær 2009-2014 

Statistikk over legemeldt fravær fra NAV viser en utvikling med økt legemeldt fravær, og 

redusert egenmeldt fravær i 2014. 
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SSB legger om sine rutiner i forhold til innhenting av data for å produsere 

sykefraværsstatistikken. Vi har derfor ikke tilgang på statistikken foreløpig, og vil 

sannsynligvis ikke få tall for verken 1. eller 2. kvartal 2015 i inneværende år. 

Vi må bare smøre oss med tålmodighet og håpe at SSB og NAV snart er oppe og går igjen 

på dette feltet. 

8.3. Nærvær januar tom august 2015 

 

Erfaringsmessig er fraværet de fire første månedene høyere enn totaltallet for året fordi det 

er mindre fravær i sommerhalvåret.  

Nærværsprosjektet og oppfølging av gravide, og prosjekt Jobbmestring i Institusjonene og i 

Hjemmetjenester viser gode resultater.  

 

8.4. 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.  

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. 
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8.5. Oppfølging av egen opplæringsplan 

Virksomhetene rapporterer i all hovedsak at oppfølgingen av egen opplæringsplan er i tråd 

med de krav som er satt, men enkelte steder rapporterer om at dette har måttet prioriteres 

bort av ressursårsaker.  

Opplæring av ledere er et satsingsområde, som det fortsatt er stort fokus på ved opplæring 

av nye ledere, og i Lederforum hver mnd. 

8.6. Arbeidsmiljø/HKI (Human Kapital Indeks) 

Det er gjennomført ”stor” medarbeidertilfredshetsundersøkelse i april 2015. 

1435 respondenter er akseptabelt, men vi kan fortsatt ønske en enda bedre respons, og må 

bevisstgjøre ledere og ansatte på verdien av HKI som verktøy for å arbeide for et bedre 

arbeidsmiljø. 

Resultatene for enkeltenheter varierer en del, men det har vært jobbet godt mange steder, 

og det vises på resultatene. 

TOTAL Resultatet for Horten kommune viser en økning i score både på Identitet, HKI, 

Samarbeid og Arbeidsmiljø. 

De stedene det ser ut til å være forbedringspunkter er knyttet til påstand 2 som omhandler 

ressurser. 

Det er viktig å huske at dette er snittskåren for hele kommunen, slik at dette bildet kan se 

svært forskjellig ut fra en avdeling til en annen. Avdelingen må vurdere egen skår og egne 

forbedringsområder. 

De enhetene som scorer svært lavt får tilbud fra HR-seksjonen om støtte til oppfølging og 

HKI-verksted. Noen steder gir dette et godt bilde av situasjonen ved at målingen er utført 

midt i en turbulent periode med nedbemanning i enheten, og har derfor en naturlig forklaring. 

Hver vår gjennomføres en utvidet undersøkelse som i tillegg til HKI, måler Identitet, 

Samarbeid og Arbeidsmiljø. 

Skår for Identitet var lav for kommunen totalt. Horten kommunes visjon framtrer som utydelig 

for mange. Dette kan være den mest vesentlige oppgaven å jobbe med framover. Det kan 

synes som at ansatte føler identitet med sin egen enhet, men ikke for kommunen som 

helhet. 

Alle ledere har tilgang til Måleverkstedet på nettet. Det er et verktøy man kan bruke i HKI-

verksted i enheten for å samarbeide med alle ansatte med å lage forslag til tiltak for å øke 

scoren og trivselen, og som kan følges opp fra år til år. 
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9. Internkontroll

Kravet til internkontroll i kommuner er forankret i kommunelovens § 23. 2. Internkontroll blir

definert som prosesser, systemer og rutiner som utformes og gjennomføres av de som har

overordnet ansvar for styring og kontroll.

Internkontrollen i Horten kommune har som mål å sikre:

Målrettet og effektiv drift

Etterlevelse av lover og regler

Pålitelig rapportering slik at arbeidsgiver, innbyggerne,

staten og ledelsen (politisk og administrativt) kan følge med
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9.1. Oppbyggingen av ledelses – og styringssystemet 

Kravet til internkontroll i kommuner er forankret i kommunelovens § 23. 2. Internkontroll blir 

definert som prosesser, systemer og rutiner som utformes og gjennomføres av de som har 

overordnet ansvar for styring og kontroll.  

Faktagrunnlaget i denne rapporteringen er med bakgrunn i kilder i form av lover og 

forskrifter, kommunal styringsdokumentasjon, rutiner og rapporter/styringsdialog 

 

Internkontrollen i Horten kommune har som mål å sikre: 

• Målrettet og effektiv drift  

• Etterlevelse av lover og regler 

• Pålitelig rapportering slik at arbeidsgiver, innbyggerne, 

staten og ledelsen (politisk og administrativt) kan følge med 

 

9.2. Oppbyggingen av ledelses – og styringssystemet 
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9.3. 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) 

9.4. Etiske retningslinjer 

Kommunen har revidert etiske retningslinjer som er politisk vedtatt i denne perioden. Det er 

også utarbeidet en etikkplakat hvor disse kjerneverdiene kort defineres: 

 

Retningslinjene retter seg mot både ansatte og folkevalgte og ble sist oppdatert og vedtatt i 

kommunestyret juni 2015.  

Administrasjonssjef tilrettelegger nå for en arbeidsprosess med formål om og 

 Styrke etisk bevissthet og refleksjon blant ansatte og politikere i Horten kommune 

 Opprettholde og styrke kommunens omdømme (tillit) 

I denne sammenheng vil plan for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon ferdigstilles. 

Videre vil forankring av etiske retningslinjer med praktiske tiltak stå sentralt i arbeidet. 

Ledelsesfilosofi/prinsipper 

Kommunen har utarbeidet ledelsesplattform godkjent i 2010 administrativt og politisk. 
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9.5. Kompetanse 

Nytt HR system (lønn- og personal) er innført og opplæring i denne forbindelse har vært en 

viktig prioritering i 2015. 

Lederforum gjennomføres en gang i måneden, forumet har nødvendig og lovpålagt 

opplæring med interne og eksterne foredragsholdere. 

Nyansatte ledere og ansatte skal ha prioritet gjennom nyansatte -opplæringen. 

Kommunen ved HR sjef har på vegne av administrasjonssjef utarbeidet en overordnet 

opplæringsplan som rulleres og er førende for all opplæringsvirksomhet i Horten kommune.  

Kommunalsjefer er ansvarlig for å utarbeide opplæringsplan/er i egen virksomhet tilpasset 

ansvarsområde.  

Det rapporteres til administrasjonssjef i månedsrapport til styringsdialog på følgende 

spørsmål og viser dermed status på ulikt nivå i hele organisasjonen: 

1. Er generelle og individuelle kompetansebehov kartlagt? 

2. Er det utarbeidet en egen plan for opplæringen i tråd med overordnet plan og 

internkontrollkrav 

3. Er planen behandlet i samarbeid med ansatte og aktuelt HMS og kvalitetsutvalg? 

4. Følges planen opp i prosess og evalueres på en systematisk måte? 

5. Er nyansatt -opplæringen ivaretatt? 
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9.6. Rutineportalen - oversikt over hovedkapitler 

 

9.7. Kvalitetsforbedring  

Systematisk arbeid med kvalitet og sikkerhet handler i stor grad om å skape en lærende 

organisasjon hvor gode kulturer etableres og utvikles. Medarbeidere har en nøkkelrolle i 

kvalitetsarbeidet fordi de kjenner egen tjeneste i dagliglivet, og vet derfor hvor risiko for svikt 

kan være størst. Verdien åpenhet er en forutsetning for god kvalitet. Kommunens 

kvalitetspolicy er revidert denne perioden. 

 

9.8. Kommunikasjon og samhandling 

Kvalitet på informasjonsutvekslingen og samhandling er en forutsetning for god kvalitet og 

måloppnåelse. Kommunen har derfor besluttet en møtestruktur med mandater som er 

førende. Kommunikasjonsansvarlig koordinerer og bidrar til at vedtatt 

kommunikasjonsstrategi er ivaretatt. 
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Kommentarer: 

God ledelse og styring på alle nivåer er avgjørende for kommunens kvalitet på tjenester og 

betryggende kontroll (implementering). I rutineportalen er ansvar og roller, 

styringsdokumenter og rutiner beskrevet og tilgjengelige. Alle medarbeidere i Horten 

kommune skal være kjent med systemer og rutiner i rutineportalen og få nødvendig 

opplæring. Intern revisjon av systemer skal i følge årshjulet skje i hele organisasjonen ved 

utgangen av 2015.  

Sektorovergripende ROS har avdekket forbedringsområder mht opplæring, implementering 

og kontrollaktiviteter. Tiltakene berører hele organisasjonen er dokumentert i 

sektorovergripende ROS- plan som rulleres, gjennomført i denne tidsperioden og vedtatt 

september 2015. 

 

9.9. Organisering, ansvar og roller 

Administrasjonssjef og kommunalsjefene har et spesielt ansvar mht plikten om internkontroll 

slik at det skjer en god forankring av arbeidet. Alle virksomheter i Horten kommune skal ha 

etablert og holde ved like de nødvendige (systematiske) tiltak og kontroller som skal til for å 

oppfylle krav i regelverk for egen virksomhet og for kommunen i sin helhet.  

Delegasjonsreglement skal iht plan revideres i neste tertial og kommunens planmodell skal 

evalueres. 

 

Oversikt over viktige områder med krav om internkontroll 

Tema/områder Horten kommune Kontaktpersoner 

Økonomi (inkl innkjøp) Økonomisjef 

Informasjonssikkerhet IKT – sjef og sikkerhetsleder 

HMS (helse- miljø og sikkerhet for ansatte) og 

personalforvaltnng 
HR- sjef 

Brann Brannansvarlig Teknisk 

MHV(Miljørettet helsevern) 

IK mat  

IK bygg 

Kommuneoverlegen 

Kommunalsjef Teknisk 

Miljø 
Miljøsjef Kultur og samfunnsutvikling 

Kommunalsjef Teknisk  
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Kvalitet i tjenesteyting(lovlig og forsvarlig)  

Forsvarlig saksbehandling  

Kommunalsjef pr kommunalområde i 

Horten kommune  

Prosjekter 

Administrasjonssjef gir mandat og det 

er utarbeidet rutiner og maler for 

oppfølging  

Samfunnssikkerhet og beredskap  Beredskapssjef 

Samfunnsansvar (menneskerettigheter, miljø, 

bærekraft, tillit, kultur og holdninger) 
Administrasjonssjef 

 

Kommentarer: 

Prioriteringer denne perioden har vært sektorovergripende ROS (risiko og sårbarhets-

analyser) for god ledelse, styring og kontroll. 

Hvert kommunalområde skal vektlegge kunnskapsbasert praksis og systematisk oppfølging 

mht opplæring av medarbeidere. Nyansatte -programmet er et viktig verktøy for at nye 

ledere og medarbeidere får en god start som ansatt i Horten kommune. Det er forventet 

forbedret oversikt og dokumentasjon på gjennomført opplæring i hele kommunen etter 

innføring av nytt HR system. Det jobbes for å forenkle og tilpasse rutiner i det nye systemet. 

 

9.10. Risikovurderinger 

ROS- analyser brukes som verktøy for systematisk gjennomgang av driftens risikoområder. 

Risikovurdering er en dynamisk og gjentakende prosess for å identifisere og vurdere 

kommunens risikoer. 

 

Kommentarer: 

Status mht årshjul viser at kommunalområdene stort sett er i rute/prosess. I følge Horten 

kommunes årshjul og føringer skal alle kommunalområdene årlig ha gjennomført 

nødvendige risikovurderinger innen eget ansvarsområde. Resultater av ROS- analyser 

synliggjøres som tiltak i planverk. Samlet skal risikobilde gi grunnlaget for iverksetting av 

forebyggende tiltak. Administrasjonssjefen har ut fra dette gjennomført overordnet ROS - 

analyse for 2015. 
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9.11. Avviksoversikt – 2. tertial 2015 

 

Kommunalområdene 1. tertial 

2. tertial 
Overgangsfase til nytt 

digitalt avvikssystem 

Administrasjon 5 5 

Helse og velferd 648 456 

Oppvekst 32 30 

Kultur og samfunn 1 2 

Teknisk 12 7 

Horten Havn 4 2 

SUM 702 502 

Kommentarer: 

Kommunalsjefene melder at avvik håndteres fortløpende og systematisk. Horten kommune 

skal til enhver tid legge til rette for tydelig ledelse og gode systemer for å unngå brudd på 

rutiner, skader og svikt i tjenestene. Når svikt skjer, har kommunen avvikssystemet for å 

fange opp hendelser slik at vi har evne til forbedring og læring.  

Administrasjonssjefen løfter frem overordnede avvik og avvikstendensene for hele 

kommunen månedlig for tiltak, læring og kontroll. Nytt digitalt avvikssystem er iverksatt dvs 

digital håndtering også i Helse- og velferd. Dette skal gi kommunen forbedret oversikt mht 

status, tiltak og oppfølging. Det er gjennomført opplæring på lederforum og utarbeidet ny 

rutine for nytt digitalt avvikssystem (KF Avvik) – systemet.  

Det arbeides nå med implementering (opplæring) av system og riktig bruk av 

statistikkverktøy. Helse og velferd gjennomgår avviksstatus pr område på HMS og 

kvalitetsutvalgsmøte den 21.10 hvor hver enhetsleder gjennomgår avviksstatus, grad av 

risiko og nødvendige tiltak. 
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9.12. Rapportering MRS (mål og resultatstyring)- hovedområder: 

 

Økonomistyring 

 Lønn inkl sykepenger og refusjoner 
 Andre utgifter 
 Sum inntekter 

Personalforvaltning 

 Kompetanse og plan 
 Sykefravær 
 HKI (medarbeiderundersøkelse) 
 Medarbeidersamtaler 
 HMS- og kvalitetsutvalgsmøter gjennomført 
 Vernerunde 

Internkontroll  

 Årshjul 
 Enhetsmål (i virksomhetsplan) 
 Risiko- og sårbarhetsvurderinger 
 Samfunnssikkerhet og beredskap (CIM)  
 Avvikshåndtering 
 Ajourhold av styringsdokumentasjon i rutineportalen 
 Systematisk arbeid inkl tilsyns- og kontrollaktiviteter (kontinuerlig forbedring) 

Enhetsmål 

 Målepunkter i økonomi- og handlingsplan 
 Brukerundersøkelser 
 Kvalitets- og produktivitetsmålinger som anvendes for måloppnåelse 

Lederansvaret for kvalitet og sikkerhet i tjenestene er forankret og etterspurt gjennom interne 

tilsynsaktiviteter, ledelsens rapporteringsordning og styringsdialogen. 
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9.13. Resultater kommunalområdene – Internkontroll 2. kvartal 2015 

Fargekodene i månedsrapporten 

Grønn (Grønn) Lav eller ingen risiko - tiltak i henhold til mål virker (i rute) 

Gul (Gul)  Risiko - må følges nøye opp for å sikre måloppnåelse (unngå avvik) 

Rød (Rød)  Avvik - plan og konkrete tiltak (tallfestet/evaluerbart) nødvendig 

Administrasjon 

 

Helse og velferd 

 

Oppvekst 

 

Kultur og samfunnsutvikling 

 

Teknisk 

 

Horten Havnevesen 

 

Kommentarer:  

Kommunalsjefene melder at de er i rute. Kommunalområdene melder at de følger opp 

kommunens årshjul. Horten Havn gjennomfører nå nødvendige tilpassinger til kommunens 

systemer. Det gjennomføres månedlig styringsdialog om status (kontroll) og tiltak i 

administrasjonssjefens ledermøte. Kommunalområde Administrasjon har avvik og 

manglende rutiner relatert til nytt lønns- og personalsystem. 
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Interne og eksterne tilsynsaktiviteter og revisjoner – 2. tertial 

Tilsyn   Område Kommentarer 

Riksrevisjonen ved 

regional kontrollenhet 

Skatt Sør 

Horten kemnerkontor, 

skatteregnskapet og 

innkrevingsarbeidet 

Avsluttet  

Kontrollutvalget 

Vestfold 

Kommunerevisjon 

(forvaltningsrevisjon) 

NAV, Organisering og 

oppgaveløsning 

Avsluttet og følges opp 

administrativt 

Helse og velferd 
Virksomhetssamtale 

planlagt  

Forvaltningsprosjektet «Horten 

kommunes etterlevelse i forhold til 

lov om offentlige anskaffelser» 

Avsluttet  

Vestfold 

Kommunerevisjon 

(Regnskapsrevisjon) 

Revidering av årsregnskapet og 

løpende enhetskontroller  

Gjennomføres hvert år 

Enhetskontroll i perioden: 

Hjemmetjenesten og Borre 

sykehjem 

Verifikasjoner, interimsrevisjon og 

kontroller 
Oppfølging 

Fylkesmannen i Vestfold 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

CIM 

Tilsyn gjennomført. Ny 

øvelse i Vestfold planlagt 

NAV sosial Avsluttet 

Skolens arbeid med  

-elevenes utbytte av opplæringen  

- forvaltningskompetanse 

Felles nasjonalt tilsyn 

To tilsyn: 

Gjennomført på 2+2 skoler 

Etter henstilling fra 

miljødirektoratet: 

Falkensten renseanlegg. Tema: 

Gjennomført inspeksjon 

I prosess med lukking av 

funn 
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Planer, løpende drift, ROS 

Barnehager  

Kommunen som 

godkjenningsmyndighet og 

opplysningsplikten 

Avsluttet 

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og 

makt 

Årlig stedlig tilsyn Helse- og 

velferd 

Fylkesmannen i Vestfold 

Undersøkelse om kommunen 

systematisk styrer og leder 

barnevernstjenestens 

arbeidsprosesser- forsvarlig 

håndtering av meldinger 

Tilsyn etter 

systemrevisjonsmetoden er 

gjennomført 

Fylkesmannen i Vestfold 

Tilsyn med helsetjenesten Horten 

fengsel 

Tilgjengelighet på helsehjelp, bruk 

av tolk, dokumentasjon, 

taushetsplikt, individuell plan. 

Planlagt og i prosess  

Arbeidstilsynet 

Myrløkken og ØderydningenBolig 

for mindreårige flyktninger 
Avsluttet  

Skole 

Fagerheim skole og  

Åsgårdstrand barnehage 

Avsluttet 

I prosess 

I prosess  

Datatilsynet 

Krav om redegjørelse vedr. 

behandling av personopplysninger 

om elever i skolen 

Internkontroll 

Informasjonssikkerhet 

Horten kommune 

 

Avsluttet  

 

 

Systemrevisjon 

Avsluttet 
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Mattilsynet Stedlige kontroller på 2 sykehjem Gjennomført 

Horten kommune 

Miljørettet Helsevern 

Kommuneoverlegen 

Forebygge spredning eller økning 

av faktorer som kan påvirke helsen 

vår i negativ retning  

Miljørettet helsevern RE iht 

plan 2015 

Avvik følges opp av berørte 

områder.  

Horten kommune 

v/administrasjonssjef 

Styringsdialog med kommunal-

sjefene som orienterer om status 

(mål) i styringsdialogen  

Månedlig rapport med 

oppfølging på områdene: 

Økonomi, Personal og IK  

Vestfold interkommunale 

brannvesen 

Brannforebygging i Horten 

kommune 

Fortløpende i følge plan 

Avvik følges opp av berørte 

områder 

Tekniske avvik:  

Kommunalområde Teknisk 

Organisatoriske avvik: 

Kommunalområde 

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  

Oppvekst 

Barnehager 

Tilsyn kommunale og ikke- 

kommunale barnehager 

I prosess iht plan med 

utvalgte 

prioriteringsområder 

Oppvekst Fosterhjemsordningen Besøksrutiner og iht rutiner 
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Barnevern 2 ulike tilsyn 

Horten kommune 

Informasjonssikkerhet 

Intern gjennomgang og 

sikkerhetsrevisjon 

Ivareta kravene i 

personopplysningsloven 

Horten kommune 

Helse miljø og sikkerhet 

for ansatte 

Intern revisjon gjennomført HMS – 

system (Godkjent i AMU) 

Årlig rapport  

Ivareta kravene i 

Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser 

Teknisk: IK-mat Intern revisjon gjennomført m/tiltak Følges opp i prosess 

Helse og velferd 

Legemiddelhåndtering 
Farmasøytisk tilsyn 

Kvalitet på kritisk område- 

kvalitet 

Kommunalområdene  Intern styring og ledelse Styringsdialog 

Økonomisjef 

Eierskapsmelding 
Ikke revidert Planlagt dette året 

IK bygg 

Horten kommune 

Vedlikehold og bygg 

Systematiske kontroller i verktøyet 

PSIAM 

Rutiner for pålagte 

kontroller 

Horten kommune 

Lean aktiviteter 

Prosessgjennomganger for 

effektivitet, kvalitet og HMS 

Forbedring og læring nær 

drift 

ECOonline 
System for oversikt og håndtering 

av farlige stoffer 
Fortløpende 

*Kommunalområdene rapporterer status til politisk nivå i kvalitetsmelding/årsmelding 

Administrasjonssjefen løfter frem overordnede avvik og avvikstendensene for hele 

kommunen månedlig i styringsdialogen (ALM), dette for tiltak, kontroll og læring.  
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9.14. Kommune- og fylkestingsvalget 

Kommune- og fylkestingsvalget i 2015 ble organisert og gjennomført stort sett på samme 

måte som ved foregående valg. 

 

Planlegging og forberedelse  

En intern prosjektgruppe startet forberedelsene høsten 2014, og arbeidet har pågått med 

økende intensitet frem mot valgdagen 14. september. 

Også ved dette valget var Horten vertskommune for de fleste kommunene i Vestfold og 

fylkeskommunen om felles skanningssentral. 

Kommunen var forsøkskommune ved forsøket med nedsatt stemmerettsalder for 16- og 17-

åringer. En rekke tiltak ble iverksatt i forkant, bl.a. informasjon i skolene, på kino og via 

sosiale medier, undervisning for klasser på videregående skole og medieoppslag. 

 

Gjennomføring 

Ca 100 valgmedarbeidere deltok med stort engasjement på valgdagen. Alle var kommunalt 

ansatte.  Denne gang var det forberedt større kapasitet i tellesentralen både 

personellmessig og maskinmessig. Alt utstyr ble testet i forkant. 

Horten kommune gjennomførte elektronisk opptelling både for grovtelling og fintelling.  

Grunnet to ulike systemfeil i dataprogrammer skjedde betydelige forsinkelser i startfasen. 

Dette i tillegg til noen interne utfordringer medførte at fintellingen for de siste kommunene 

først ble sluttført dagen etter. Fintelling av fylkestingsstemmene ble fullført neste dag.  

 

Evaluering og forbedring 

De feil som skapte forsinkelser er identifisert. Programmeringsfeilene lot seg ikke avdekke 

før man brukte hele systemet i full skala, og var ikke identifisert gjennom de sekvensielle 

tester som var utført lokalt og sentralt. Det er gjennomført en grundig analyse av 

skanningsprosessen i etterkant og forbedringspunkter er identifisert. Tiltak blir iverksatt i 

forbindelse med neste valg. 

 

9.15. Avslutning 

Kommunalområdene melder at de er i rute mht internkontroll og årshjulets aktiviteter. Denne 

perioden har valget, ROS (risikoanalyser og vurderinger) vært prioritert. Nytt HR system og 

digitalt avvikssystem er iverksatt og er under implementering. Nytt HR system prioriteres mht 

styring, rutiner og kontrollaktiviteter. Det er iverksatt tiltak i et samarbeid med 

økonomiseksjonen. Prosjektplanen evalueres og ny plan med detaljerte milepæler skal 

utarbeides. Arbeidet med internkontroll forutsetter en strukturert tilnærming for kontinuerlig 
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forbedring og implementering. Administrasjonssjef vektlegger å legge til rette for tilpasninger 

ved endrede forutsetninger og risikoer. Nye hendelser og avvik krever at Horten kommune til 

enhver tid har god kontroll som sørger for gjennomgående vurderinger og kontinuerlig 

forbedring. 
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