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1. #Horten Love – året som gikk 

Januar:  

2015 ble innledet med gode tall for 2014 og god stemning i organisasjonen etter at 

Horten kommune fikk prisen som årets IA-bedrift i 2014. Januar innledet med 

røykesluttkampanje med god respons i Horten sentrum. Vårt eget Munch-bilde 

”Utsikt fra balkongen” ble vist frem for å vise Hortens innbyggere at vi ønsker å finne 

en god anledning til å stille ut det flotte bildet til glede for innbyggere og besøkende.  

Februar:  

Forskningsprosjektet i vårt eget arbeid med helsefremmende oppvekst (HOPP) ble 

startet opp med tester og blodprøver av alle elever i hele Hortensskolen. En stor 

majoritet av elevene er med på dette unike forskningsprosjektet i Norge. Og elevene 

synes det var gøy å bli testet. Fokus på sunn mat, kosthold og fysisk aktivitet i 

teoretiske fag har blitt godt mottatt blant elevene.   

Mars:  

Horten fikk ny ordfører, Finn-Øyvind Langfjell fra slutten av mars, da sittende ordfører 

søkte permisjon. Det medførte mange ordførerbesøk for virksomhetene rundt i 

organisasjonen og praktiske oppgaver som vanligvis er knyttet til starten av 

valgperioden.  

April: 

Vi lanserte nye nettsider for Horten kommune for å forenkle innbyggernes tilgang på 

informasjon og kontakt med kommunen. Med de nye nettsidene lanserte vi også ny 

grafisk profil for kommunen. Målet med nett- 

sidene er å gi innbyggerne god og brukevennlig  

informasjon,skape mer dialog og bygge sterkere  

identitet og stolthet for Horten. Det spennende  

næringslivet som vi huser på forskningsparken,  

med blant annet NCE-klyngen, fikk besøk av  

statsminister Erna Solberg som selv hadde ønsket å komme tilbake til bedrifter hun 

hadde besøkt tidligere.  
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Mai: 

Tradisjonen tro gikk Barnehagetoget gjennom Horten sentrum til glede for store og 

små. Alle barnehagene i Horten deltar hvert  

år i denne store begivenheten dagen før  

dagen. På 17. mai fikk Horten også lov til å  

hedre 17. mai-general, Wilfred Solberg med  

gullklokke for hans 25 års lange tjeneste i 17.  

mai-komiteen. Han er selve symbolet på  

dugnadsånden og engasjementet i  

befolkningen vår som vi er så heldige å få lov til å ha.  

Juni: 

Kommunestyret vedtok samfunnsdelen av kommuneplanen med fokusområdene 

attraktivitet, god oppvekst, trygghet for innbyggerne og natur og miljø for de 

neste tolv årene.  

De ansatte i Horten kommune fikk inspirerende foredrag 

og underholdning på nærværsdagen som ble arrangert  

for å ære alle de ansatte for sitt viktige bidrag til  

at vi fikk IA-prisen 2014.  

 

”Horten i Horten”- utstillingsprosjektet for bedriftene i Horten kommune gikk av 

stabelen for første gang med stor suksess. Våre innbyggere fikk se alt det 

spennende som skjer av næringsutvikling her hos oss og ikke minst fikk vi alle grunn 

til å bli enda stoltere.  

Juli: 

Yrende folkeliv, festivaler og glade mennesker myldret i Horten sammen med fem 

pekingender som flyttet inn i svanedammen i Lystlunden for pensjonisttilværelse etter 

endt oppdrag på Holte gård. Horten kommune inngikk også samhandlingsavtale med 

Røde Kors om beredskap.  
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August: 

Vi var så heldige å få vise frem litt av byen vår  

når NRK-båten kom på besøk på sin sommer- 

turne og hadde sending av sommeråpent fra  

HIP-kaia på Karljohansvern. Det var strålende  

sol og våre engasjerte innbyggere deltok med stor glede.  

Vi har også hatt skolestart for vårt spennende  

prosjekt med teknologiklasse på Borre Ungdoms- 

skole. Klassen ble offisielt åpnet av kunnskaps- 

minister Torbjørn Røe Isaksen som skrøt av dette  

unike og spennende tilbudet som vi gleder oss til å se resultatene av.  

September: 

Etter et spennende valg der Horten kommune var tellesentral for de fleste 

kommunene i Vestfold var det endelig premierefest for vår nye promoteringsfilm 

#Hortenlove. #Hortenlove har vært et felles samarbeid mellom engasjerte 

innbyggere, bedrifter og Horten kommune som ønsket å lage en film som viste frem 

alt det flotte vi har her hos oss. Lanseringen var en suksess og filmen spredde seg 

raskt og har blitt mottatt med stor entusiasme.  

Stort regnfall i september medførte store problemer noen steder i kommunen vår, 

men Horten kommune fikk skryt for håndteringen og effektiv opprydning.  

Oktober: 

Den største flyktningkrisen vi har sett siden 2. verdenskrig nådde også Horten da det 

ble opprettet to akuttmottak og et ordinært asylmottak i kommunen vår. Frivillige 

krefter og engasjerte innbyggere har bidratt med både aktiviteter og materiell hjelp til 

våre nye beboere.  

Horten kommune ønsket ny ordfører, Are Karlsen velkommen etter kommunevalget i 

september. Vi åpnet også nytt Rådhustorg utenfor kommunestyresalen som har blitt 

en felles resepsjon for hele Rådhuset.  
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November: 

Vi startet opp kulturtilbud for de minste med babysang på kulturhuset som ble svært 

godt mottatt blant foreldre og barn. Vi ser viktigheten av å skape gode møteplasser 

for barn og voksne.  

Desember: 

Ny samarbeidsavtale med HBV, studentsamskipnaden og Horten kommune ble 

skrevet under. Vi ser frem til videre og sterkere samarbeid om utviklingen av Horten 

som studentby og viktig utviklings- og forskningsarena.  

Førjulsfestivalen for seniorer på Horten aktivitetssenter ble en stor suksess med 

gjester fra fjern og nær. Det var fullt hus med god mat og stor glede.  
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2. Horten kommune 2015 

2.1. Ordføreren har ordet 

Året 2015 var både utfordrende, spennende og bra for Horten kommune. 

Den største utfordringen var flyktningsituasjonen. Høsten 2015 kom en stor 

internasjonal utfordring nært oss her i kommunen. I løpet av kort tid ble det etablert 

mottak for over 400 asylsøkere. Det var gledelig å se hvordan kommunens 

innbyggere møtte denne situasjonen. Veldig mange frivillige stilte opp, de som kom til 

kommunen ble møtt på positive måter og det har vært svært få konflikter. 

Tjenesteproduksjonen i kommunen har holdt et høyt nivå. Vi har gode barnehager og 

skoler, velfungerende helsetjenester, en aktiv kultursektor, gode tekniske tjenester og 

effektive støttetjenester. Vi er ikke den rikeste kommunen, men vi leverer kvalitet 

innen alle kjerneområdene. Dette betyr imidlertid ikke at alt er så bra som vi kan 

ønske. Innbyggere kan oppleve mangler i tjenestene og fra tid til annen skjer det 

hendelser som ikke burde ha skjedd. Vi må derfor hele tiden sikte mot å bedre 

kvaliteten på våre tjenester, samt jobbe for å sikre oss mot uønskede hendelser. 

Det økonomiske resultatet for 2015 var godt og vi bygger gradvis opp en økonomisk 

reserve. Nevner spesielt at vi innen helseområdet for første gang på lenge gikk i 

balanse. Vi må imidlertid også i 2016 – og i årene etter det – ha en stram økonomisk 

styring for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling. 

I 2016 står blir det mange spennende utfordringer. Vi skal fortsatt jobbe for høy 

kvalitet på tjenestene som tilbys kommunes innbyggere, og vi har mange spennene 

prosjekter. I løpet av året må vi være nærmere en realisering av Indre havneby, 

planene for havna må ha kommet et godt steg videre og det skal arbeids med 

byutviklingsprosjekter som «felles veibane» og kulturkvartalet. I løpet av året vil også 

kommunens fremtidige skolestruktur bli besluttet.  

Kommunen skal fortsatt være en viktig støttespiller for det fantastiske frivillige 

arbeidet som skjer rundt i hele kommunen. Den frivillige innsatsen er av uvurderlig 

verdi, og vi er stolte av vårt idretts- og kulturliv. 
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I løpet av den korte perioden jeg har vært i denne posisjonen har jeg blitt svært 

imponert, både av kommunes næringsliv, kommuneledelsen og alle de ansatte. På 

alle nivåer jobbes det hardt for å bidra til at Horten skal være en best mulig kommune 

å bo i. Jeg vil rette en stor takk til alle som er engasjert i frivillig arbeid og til alle som 

bidrar til at vi har et sterkt næringsliv i kommunen. Til slutt vil jeg takke ledelse, 

tillitsvalgte og ansatte, både i Horten kommune og i andre offentlige tjenester. Dere 

gjør alle meget viktige jobber. 

Året 2015 har vært bra, det skal også 2016 bli. 

 

 

Are Karlsen 
Ordfører 
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2.2. Administrasjonssjefen har ordet

Årsmeldingen er administrasjonssjefens presentasjon av kommunens regnskap og

status for Hortens innbyggere . I årsrapporten redegjøres det fo r omfanget,

kompleksiteten og oppnådde resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen for

året som gikk.

Et regnskapsresultat som synliggjør en sunn økonomisk drift

For 2015 viser regnskapet et netto driftsresultat på 38,1 millioner kroner , noe som

tilsvarer 2,1 % av samlede frie inntekter. Dette er noe over det TBU1 definerer som en

sunn kommuneøkonomi , ved at en kommune bør ha et netto driftsresultat på

minimum 1,7% av samlede inntekter for å kunne ivareta kommunens faktiske

formue s verdi.

For 2015 var det ekstra gledelig å se at samtlige kommunalområder var tilnærmet i

økonomisk balanse i forhold til vedtatt budsjett. Som figuren viser , var det relativt

små avvik mellom regnskap og ved t att budsjett pr kommunalomr å de. Dette

innebærer at Admi nistrasjonssjefen vurderer den økonomiske styringen som meget

god i hele Horten kommune . Den vedtatte kommunale tjenesteproduksjonen synes

dermed tilpasset kommunens økonomiske handlingsrom i 2015.

1
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering,

statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomie n i kommunene og fylkeskommune
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Vi må ruste oss for fremtiden 

Administrasjonssjefen vurderer at Horten kommune leverte gode tjenester i henhold 

til politiske vedtak i 2015. Det vurderes imidlertid som særdeles viktig å ha et godt 

resultat for 2015, da kommunens handlingsrom i årene som kommer vil bli redusert 

grunnet økte demografi-, pensjons- og finanskostnader. For å kunne sikre en 

forutsigbar tjenesteproduksjon i årene som kommer, foreslås mindreforbruket avsatt 

til disposisjonsfond og ikke til økt tjenesteproduksjon. Dette, i kombinasjon med fokus 

på kommunens økonomiske handlingsregler og fortsatt effektiv drift, sikrer målet om 

å trygge dagens nivå uten for store svingninger i tjenesteproduksjonen i årene som 

kommer. 

Det skjer i Horten…  

Selv om Horten kommune har trange økonomiske rammer, er Administrasjonssjefen 

stolt over alt det flotte som skjer i vår kommune hver eneste dag. For å synliggjøre litt 

av dette arbeidet, starter vi årets årsmelding med en liten årskavalkade som er kalt 

”#Horten love 2015” (kap 1) som vi alle kan være stolte av.  

 

Jeg gleder meg til å få være med på det gode utviklingsarbeidet også i årene som 

kommer i vår kommune, og husk:  

 

Horten. Mulighetene er akkurat her. 

 

 

 

Ragnar Sundklakk 

Administrasjonssjef 

Horten kommune 
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2.3. Politisk organisering og aktivitet 

Kommunestyre: 

Horten kommunestyre består av 41 folkevalgte representanter og ordfører for 

kommunestyret er Are Karlsen, Arbeiderpartiet. 

Parti Ant. medlemmer  

Arbeiderpartiet 15 

Høyre 11 

Fremskrittspartiet 4 

Miljøpartiet de grønne  2 

Rødt 2 

Sosialistisk venstreparti 2 

Senterpartiet 2 
 
 

Venstre 2 

Kristelig folkeparti 1 

Formannskap: 

Formannskapet består av 15 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt blant 

kommunestyrets medlemmer for 4 år. Ordfører Are Karlsen leder formannskapet 

Formannskapets funksjoner er fastlagt i kommuneloven, særlover og i reglement for 

delegering av myndighet fra kommunestyret. 

Formannskapet skal ha det koordinerende arbeidet med overordnet økonomisk 

planlegging. 

Formannskapet er kommuneplanutvalg og likestillingsutvalg. 

Hovedutvalg: 
 Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 9 medlemmer. Leder: Grethe Lauglo 

Østern (Ap) 

 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 9 medlemmer. Leder: Maria-Karine Aasen-

Svensrud 

 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie 9 medlemmer. Leder: Eddy Robertsen (V) 

 Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 9 medlemmer. Leder: Jacob 

Børresen (Ap) 

 Havnestyret består av 15 medlemmer og behandler og innstiller i saker som omhandler 

havnerelaterte formål.  

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$innhold$innhold$midtsone$ucArtikkel$ctl00$ctl00$ctl01$ctl00$ucListe','Sort$Parti%20ASC')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$innhold$innhold$midtsone$ucArtikkel$ctl00$ctl00$ctl01$ctl00$ucListe','Sort$Ant.%20medlemmer%20ASC')
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Hovedutvalgene innstiller til formannskapet og kommunestyret og har delegert 

beslutningsmyndighet i enkeltsaker som berører eget fagområde. 

Prinsippet om gjennomgående representasjon er gjort gjeldende for hovedutvalgene. 

Dette praktiseres slik at medlemmene av utvalgene velges blant kommunestyrets 

medlemmer og varamedlemmer. 

Kommunestyret velger leder og nestleder i hvert utvalg. Lederne av hovedutvalgene 

velges blant formannskapets faste medlemmer. Hovedutvalgene oppnevnes ut fra 

prinsippene om forholdsvalg. 

Kontrollutvalget har 7 medlemmer. Ett av medlemmene i utvalget er valgt blant 

kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder: Jan 

Nærsnes (H) 

Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger 

leder og nestleder. Nemnda behandler alle klager over enkeltvedtak der statlig organ 

ikke er klageinstans. Leder: Anahita Jafari (Ap) 

Rådgivende organer: kommunen har organisert seg med faste, rådgivende organer: 

Barneråd, Ungdomsråd, Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet. Disse organene 

følger samme møtestruktur som de politiske utvalgene, og inviteres til å gi råd i saker 

som skal behandles politisk. 

Aktivitet 2014 2015 
Kommunestyre (KOM) 174 168 
Formannskap (FOR) 103 101 
Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 
(HBRN) 

114 96 

Hovedutvalg for Helse, omsorg og sosial 
(HHOS) 

45 53 

Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie 
(HKOF) 

36 50 

Hovedutvalg for klima, miljø og 
kommunalteknikk (HKMK) 

53 61 

Horten havnestyre 12 37 
Klagenemda (KLA) 3 2 
Kontrollutvalg (KTRL) 12 38 
Barnerådet 13 9 
Ungdomsrådet 13 9 
Rådet for funksjonshemmede 38 38 
Eldrerådet 30 44 
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2.4. Befolkning og samfunn

Horten kommune hadde ved årsskiftet 27 178 innbyggere. I 2015 var det en

befolkningsvekst på 275 personer eller 1,02 %. Dette er i tråd med målsettingen i

kommuneplanens samfunnsdel. Figuren under viser befolkningsutviklingen i Horten

kommune fra kommunesa mmenslåingen i 1988 fram til 1.januar 2016.

Befolkningstallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) pr. 1. januar 2016 viser at Horten

har en befolkning på 27.178 pr. 1.januar 2016. Befolkningsøkningen i 2015 var 275

innbyggere (1 %). Dette er høyere enn Ho rten hadde i 2013 og 2014 og likt med

målsettingen i Kommuneplanens samfunnsdel.

Tallene viser at kommunen i 2015, i motsetning til de to foregående årene, hadde en

netto tilflytting fra andre kommuner, spesielt i andre halvår. Allikevel er det

nettoinnva ndringen fra utlandet som fortsatt er den største faktoren i

befolkningsøkningen.

20 000
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24 000
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Befolkningsutvikling fra 1988 - 2016
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Litt mer detaljert har befolkningsutviklingen i Horten kommune skjedd slik:

Kilde: Telemarksforskning.

Dette er 12 måneders befolkningsendringer, oppdatert kvartalsvis. Det viktigste er å

se på hvilke grupper som har resultert i endringene, ikke detaljer kvartalsvis. I en del

år har økningen kommet som følge av innvandring, spesielt fra Sverige og andre lan d

i Europa. Dette endret seg i 201 5, da det ble en økt tilflytning fra andre kommuner.

Befolkningen pr 1 . januar 201 6 fordelt på alder:

2000 2005 2010 2014 2015 2016

ALDER

0 - 5 ÅR 1 819 1 791 1 753 1 782 1 794 1 750

6 - 15 ÅR 3 091 3 322 3 328 3 209 3 171 3 218

16 - 66 ÅR 15 483 16 273 17 022 17 600 17 627 17 774

67 - 79ÅR 2 297 2 192 2 398 2 916 3 031 3 139

80 - 89ÅR 953 1 036 970 1 006 1 033 1 057

90+ 121 154 207 238 247 240

TOTALT 23 764 24 768 25 678 26 751 26 903 27 178

Hortens befolkning over 80 år utgjør nå 4,8 %, mens landsgjennomsnittet er på 4,2%.

Befolkningen 0 - 15 år er nå på 1 8,3 %, mens landsgjennomsnittet er på 1 9,2 %.
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Sammenliknet med prognoser for utviklingen som ble lagt til grunn for både 

Kommunal planstrategi 2012 – 2015 og SSB sin prognose i 2014, er det større 

reduksjon i antall barn i alderen 0 – 15 år og økning i befolkningen over 80 år enn 

SSB forventet for to år siden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økt befolkningsvekst kan gi økte inntekter, men også utfordringer. En vekst i henhold 

til kommuneplanen (SSB prognose MMMH) viser store utfordringer når det gjelder 

tjenestetilbudet. Antall eldre vil øke kraftig, og det blir økte behov innen helse og 

omsorg. På noe lengre sikt vil det være behov for utbygging av barnehager og skoler. 

Tabellen under viser befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper. Tabellen er basert 

på MMMM-alternativet til Statistisk sentralbyrå fra 2015. 

Alder 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Prosent økning 

0 år 259 280 292 292 290 288 11,2 % 

1-5 år 1 523 1 462 1 549 1 584 1 581 1 572 3,2 % 

6-12 år 2 190 2 319 2 216 2 340 2 402 2 410 10,0 % 

13-15 år 1 033  978 1 083 987 1 050 1 075 4,1 % 

16-19 år 1 404 1 348 1 352 1 389 1 370 1 439 2,5 % 

20-44 år 8 335 8 415 8 713 8 944 8 990 8 886 6,6 % 

45-66 år 7 895 8 313 8 378 8 402 8 408 8 509 7,8 % 

67-79 år 3 044 3 459 3 774 3 934 4 335 4 669 53,4 % 

80-89 år 1 019 1 114 1 342 1 752 1 938 2 064 102,6 % 

90 år eller 

eldre 

239 253 267 320 414  565 136,4 % 

Sum 26 941 27 941 28 966 29 944 30 778 31 477 16,8 % 

  

 Innbyggertall 

pr 01.01.2015 

Endring fra 

år 2000 i % 

Horten 19 007 13,6 

Åsgårdstrand 3 089 5,6 

Skoppum 2 087 -0,8 

Borre 1 340 48,9 

Nykirke 1 228 10,8 
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I Horten kommune er det ca 12.200 boliger. Av dette er ca 50 % eneboliger, ca 13 % 

tomannsboliger, ca 12 % rekkehus og ca 25 % leiligheter i leilighetsbygg. I 

gjennomsnitt bor det ca 2,16 personer pr bolig.  

Næringsliv og sysselsetting 

Horten hadde omtrent samme vekst i antall arbeidsplasser fra 2000 til 2014 som 

resten av landet. Det kommer først og fremst av sterk vekst i antall arbeidsplasser i 

offentlig sektor. I næringslivet har veksten i antall arbeidsplasser vært svakere enn 

ellers i landet. Næringslivet i Horten ble sterkt rammet av finanskrisen og fikk ganske 

sterk nedgang i de påfølgende årene. Horten har mange arbeidsplasser i 

konkurranseutsatt industri. Næringslivet, som har et svært høy utdanningsnivå, fikk 

en god vekst igjen i 2014. 

 

 
Figuren viser årlig vekst i antall arbeidsplasser i basis-, besøks- og regionale næringer i Horten, dekomponert i 
næringsattraktivitet i de enkelte næringene. Tre års glidende gjennomsnitt.(Telemarksforskning) 

Horten kommune fremstår nå som ”en næringsattraktiv” kommune, med en vekst 

utover det som de strukturelle forhold tilsier og høyere enn gjennomsnittet i Vestfold. 

Horten var i 2014 den fjerde beste næringskommunen i Vestfold. 

(Telemarksforskning) 

Verkstedsindustri, elektronikk og maritim industri, står for den største 

verdiskapningen i næringslivet (51 %). Næringslivet i kommunen har samlet sett den 

høyeste produktiviteten i Vestfold. Besøksnæringene (handel og reiseliv) står for kun 

9 % av verdiskapningen, men har vist en positiv tendens de senere år. Regionale 
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næringer som finans, eiendom, bygg og anlegg står for 31 % av verdiskapningen i 

Horten. 

Arbeidsplassveksten i Horten har styrket bosettingen i nabokommunene i Vestfold i 

større grad enn i egen kommune.  

Generelt sett er lønnsomheten i næringslivet i Horten lav. Selv om noen indikatorer 

for næringslivet er positive, som for eksempel arbeidsplassvekst, produktivitet og 

etableringsindeks, medfører dårlig lønnsomhet at næringslivet samlet sett har 

betydelige utfordringer. Dette kan være alvorlig for sysselsettingen på sikt. 

Bruttoledigheten i landet tilsvarte i slutten av januar 2016 4,0 prosent av 

arbeidsstyrken, mot 3,5 prosent for ett år siden. Horten var da høyest i Vestfold med 

4,6 prosent. (SSB) 

610 personer i kommunen var helt arbeidsledige. Det har også vært en betydelig 

økning i antall delvis ledige det siste året.  

Administrasjonen vil presentere mer inngående informasjon om temaene i dette 

kapitlet i forbindelse med forslag til Planstrategi for 2016 – 2019. 
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Kommunalområde Administrasjon
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3. Kommunalområde Administrasjon

3.1. Fakta om kommunalområdet

*) Internrevisor sorterer direkte under administrasjonssjefen og fremkommer dermed ikke på dette organisasjonskartet.

Kommunalområde Administrasjon er organisert i 5 seksjoner, beredskapssjef og

sekretariat.

Sekretariatet består av politisk sekretariat og rådmannssekretær og ivaretar både

politiske prosesser og administrativ støtte. Kommunalområdet ivaretar de

overordnede støtte - og styringsfunksjonene, som HR , økonomi, regnskap, skatt,

arkiv, it - systemer, service torg, samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunika -

sjonsansvarlig rapporterer direkte til kommunalsjef.

I tillegg planlegger og rapporterer kommunalsjef Administrasjon på de økonomiske

ansvarsområdene for administrasjonssjefen, internrevisor, kommunestyre, formann -

skap og ordfører.

Kommunalsjef

HR - seksjonen Økonomiseksjonen Skatteseksjonen IT - seksjonen Dokument og
serviceseksjonen

Sekretariat
Beredskapssjef
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3.2. Målsettinger 

      Mål- og resultatstyring – Administrasjon                   

Visjon: Administrasjonen skal sikre effektiv og forutsigbar støtte til tjenesteproduksjonen og bidra til at innbyggere og ansatte opplever Horten kommune som 
brukervennlig og serviceinnstilt 

 

        Oppvekst 
         Resultat 2015 

Ønsket  
resultat  

Akseptabelt 
resultat  

Ikke  
godkjent 

   
Mål 1: Administrative arbeidsprosesser er 
effektive                  

  

KOSTRA - netto driftsutgifter til adm og styring pr. innbygger 
(sammenliknet med K13)  

<K13 
 

K13≤ Horten<10 % 
 

>10% i ft K13 

  

Effektive innkjøp - antall leverandører 1367 <1000 
 

1000 – 1400  
 

>1400 

  

Økt antall leverandører med e-faktura 315 >200 
 

100 – 200  
 

<100 

  

Digitale skjemaer overfor innbyggere (i skjemaportalen) 29 ≥12 
 

9 – 11  
 

<9 

  

Antall arbeidsprosesser som er gjort digitale i l.a. året >5 >5 
 

3 – 5  
 

<3 

  

Oppetid på kritiske datasystemer 99,96 ≥99,9 % 
 

99 – 9,8 % 
 

<99 % 

  

Internkontroll (målt ved antall systemavvik i eksterne revisjoner på 
overordnet nivå) 

4 Ingen avvik 
 

1 – 5 avvik 
 

>5 avvik 

  

Innbetalt restskatt 96,1 ≥95,5 % 
 

90 – 95,4 % 
 

<90 % 

  

Avholdte arbeidsgiverkontroller 5% >5 % 
 

4 – 5 % 
 

<4 % 

  

Politiske saker – antall etteranmeldte saker pr. møterunde 10 0 
 

1 – 5  
 

>5 
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Mål 2: Administrasjonens tjenester oppleves 
som lett tilgjengelige og med god service 

Resultat 2015 
 

Ønsket  
resultat  

Akseptabelt resultat 
 

Ikke  
godkjent 

  

Ansattundersøkelse om tilgjengelig og korrekt intern informasjon  
(1-5) 

Gjennomføres i l.a. 
handlingsplanperioden  

>4 
 

2-4 
 

<2 

  

Innbyggerundersøkelse om opplevelse av trygghet (score 1-5) 
Gjennomføres i l.a. 

handlingsplanperioden  
>4 

 
2-4 

 
<2 

  

Folkevalgtopplæring etter kommunevalg 2015, evalueres med score 
1-5 

Gjennomføres våren 2016 
 

>4 
 

3-4 
 

<3 

  

Lederopplæring evalueres (score 1-5) >4 
 

>4 
 

3-4 
 

<3 

  

Opplæring i interne systemer til alle nyansatte i fast stilling 80-99% 
 

100 % 
 

80 – 99 % 
 

<80 % 

  

www.horten.kommune.no evalueres av DIFI 
Gjennomføres i l.a. 

handlingsplanperioden  
>75 % 

 
50 – 75 % 

 
<50 % 

  

Horten kommune har strukturert og kvalitetssikret facebook aktivitet 
innen 2017 

3700 
 

≥1000 følgere 
 

100 – 999 følgere 
 

Ikke opprettet side. 
<100 følgere 

  

Interne brukerundersøkelser for administrasjon og folkevalgte 
Gjennomføres i l.a. 

handlingsplanperioden  
>4 

 
2-4 

 
<2 

 

http://www.horten.kommune.no/
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Status pr 2015:

I en måling basert på KOSTRA (Kommunebarometeret) ble kommunen rangert som

landets 4. mest effektive når det gjelder administrasjon. Det vurderes i

utgangspunktet å være meget bra, samtidig som vi erfarer at kommunalområdet har

en høy arbeidsbelastning.

Foreløpige KOSTRA - tall2ble publisert 15.mars 2016 og viser en positiv utvikling målt

opp mot gjennomsnittet av Vestfoldkommunene. I 2014 brukte Horte n kommune 38

kroner mer pr innbygger målt opp mot de øvrige kommunene i vårt fylke. Dette ble i

løpet av fjoråret redusert med 27 kroner pr utgangen av 2015. Detaljerte analyser på

utviklingen vil fremkomme av kommunens kostra - rapport som fremmes for polit iske

behandling i juni.

Innkjøp

Antall leverandører var økende i 2015 og er ikke en ønsket utvikling for Horten

kommune. På denne bakgrunn har kommunalområde Administrasjonen satt i gang et

prosjekt for 2016, hvor fokus er opplæring av alle enheter som bestiller varer og

tjenester i Horten kommune og bistand til hvordan dette kan reduseres i årene som

kommer. Prosjektet vil følges opp av økonomiseksjonen og r apporteres i

tertialrapporter. Målet er at dette skal gi gode effekter som sikrer måloppnåelse i

løpet av vedtatt økonomiplanperiode

Antall leverandører med E - faktura er økende og er en ønsket utvikling da dette vil

redusere det admin i strative arbeidet rundt bestilling av varer og tjeneste siden

kjøpene da går elektronisk. I tillegg har dette også en positiv effekt for miljøet da bruk

av papir reduseres tilsvarende.

Digitale skjemaer

Kommunen har lagt til rette for at innbyggere kan ta i bruk stadig flere skjemaer for

henvendelser til kommunen. Pr. 2015 lå det 40 skjemaer tilgjengelig fra nettsiden. 11

av disse er pdf - dokumenter som må skrives ut og sendes i post, mens 29 skjemaer

2
Se pkt 3.4

Mål 1:
Administrative arbeidsprosesser er effektive
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er elektroniske i en eller annen form. Dette er godt over målsettingen for 

handlingplanperioden. 

Digitale arbeidsprosesser 

Dette er spesielt knyttet til satsingen på automatiserte prosesser for å flytte data fra 

ett system til et annet internt i organisasjonen. Integrasjon mellom systemer er ofte 

kostbart å iverksette, samtidig som effektiviseringspotensialet kan være både stort og 

vedvarende. Vårt mål er å få inn data en gang, korrekt, til rett tid – og at 

informasjonen deretter skal overføres mest mulig automatisk til andre systemer. HR-

systemet er kommunens ”master-system”, der vi i hovedsak henter informasjon fra. 

Derfor er det avgjørende viktig at data i HR-systemet er korrekt. Dette er igjen 

avhengig av kompetanse og god opplæring av ledere som registrerer informasjon i 

systemet, og ikke minst av ansatte i HR-seksjonen. I 22015 ble nytt HR-system 

(Agresso) tatt i bruk i hele organisasjonen, og en rekke manuelle arbeidsprosesser 

ble derved digitalisert. 

Oppetid på kritiske datasystemer 

Kommunens IT-drift er preget av stabilitet, høy oppetid og god sikkerhet. Høy oppetid 

= god tilgjengelighet (og forutsigbarhet) på informasjon og dataverktøy. 

Internkontroll 

Horten kommune har årlig en rekke tilsyn og eksterne revisjoner som hjelper oss å 

avdekke hvorvidt administrasjonssjefen har betryggende kontroll. For 2015 ble det 

avdekket 4 avvik. Kommunerevisjonen gjennomførte et forvaltningsprosjekt om 

offentlige anskaffelser. Det ble funnet at kommunen hadde tilstrekkelig organisering, 

kompetanse og rutiner, men forbedringsområde mht etterlevelse av regelverket i 

enkelte av anskaffelsene som ble kontrollert.  

Datatilsynet gjennomførte i 2015 en riksdekkende gjennomgang av 

administrasjonssjefens internkontroll relatert til informasjonssikkerhet. Horten var en 

av de utvalgte kommunene. Kontrollen var omfattende og kommunen fikk mye 

positive tilbakemeldinger, men samtidig ble det avdekket 2 forbedringsområder. 

Generelt jobber kommunalområdet systematisk for å ivareta kommunelovens krav til 

administrasjonssjefen om å sikre betryggende kontroll med driften, gjennom 

risikotilnærming, kontinuerlig læring og forbedring. 
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Skatteinnkreving 

God orden på skatteinnkrevingen er selve grunnlaget for det norske 

velferdssamfunnet, inkludert de kommunale tjenestene. Kemner i Horten har gode 

resultater. 

Resultatet på innkreving av restskatt ble 96,1%. Resultatet er svært godt også 

sammenlignet med andre kommuner. 

Resultatet på arbeidsgiverkontroller ble 5% som er likt med det ønskede resultat og 

likt med kravet til antall kontroller fastsatt av Skattedirektoratet.  

Politiske saker 

For å sikre et godt grunnlag for politiske beslutninger, er det viktig å få sendt ut saker 

i god tid. Det er fastsatt rutiner med frister for å sikre dette. Det er vanligvis gode 

grunner til at en sak sendes ut til folkevalgte etter fastsatt frist. De vanligste årsakene 

er behov for å forbedre kvaliteten i en sak/utredning eller at uforutsette hendelser 

gjør det nødvendig å fremme en sak til politisk behandling. Administrasjonen har bedt 

om utsatt frist i 563 saker for å kunne sikre kvalitet i sakene. Folkevalgte har selv 

ønsket å melde opp saker etter fristen har skjedd 59 ganger.  

 

                                                        
3 En sak blir talt 2 eller flere ganger, dersom den er meldt opp til behandling i 2 eller flere utvalg Tallet gir altså uttrykk for antall 
behandlinger mer enn antall saker. 
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Status pr 2015:

Kommunalområde Administrasjon har ambisjoner om å bli opplevd som lett

tilgjengelig og med god service.

Ansattundersøkelse og innbyggerundersøkelse

2015 har vært preget av innfasingen av nytt HR - system. Dette har medført begrenset

kapasitet mht å få gjennomført ansattundersøkelser bl.a. Vi tar sikte på å få utviklet

og gjennomført kartlegginger som identifiserer sterke sider og forbedringsområder i

2016.

På tross av disse utfordringene, er det levert forløpende tjenester til publikum, egen

organisasj on og folkevalgte i tråd med oppsatte planer.

Vi vil gjøre en vurdering av hvordan vi kan få svar på innbyggernes generelle behov

for, og opplevelse av trygghet. Dette vil bli avklart i kommende handlingsplaner.

Evaluering av folkevalgtopplæring

Det ble gjennomført folkevalgtopplæring i henhold til konsept fra KS, rett etter valget

2015. På dette tidspunktet var ikke rådene (eldrerådet, rådet for funksjonshemmede

og flyktninge - og innvandrerrådet) etablert. Flyktninge - og innvandrerrådet ble ført

valgt i februar 2016. Opplæringen av rådene blir dermed gjennomført samlet, våren

2016 – og evalueringen av opplæringen gjennomføres samlet deretter.

Det forrige kommunestyret evaluerte våren 2015 opplæringen de hadde fått.

Tilbakemeldingen var akseptable, men vi ser at det er krevende å ta til seg relativt

Mål 2 :
Administrasjonens tjenester oppleves som lett tilgjengelige og med god

service
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mye informasjon på ganske kort tid.

 

Lederopplæring 

Vi har en god evaluering av den interne lederopplæringen (lederforum). Dette 

lederforumet er gjennomført systematisk, siste onsdagen i måneden i flere år – og 

har utviklet seg til en etablert arena for enhetsledere og kommunalsjefer. Bakgrunnen 

for denne månedlige samlingen er å bygge felles kultur og felles forståelse for ”slik 

gjør vi det i Horten” for alle enhetsledere. 

Opplæring i interne systemer 

Måleparameteren er krevende å følge opp i øyeblikket, grunnet manglende 

kartleggingsmuligheter. Vårt mål er å kunne definere hvilke systemer og rutiner som 

er helt grunnleggende og felles for alle – og sikre oss at alle ansatte får tilstrekkelig 

opplæring i disse. God grunnopplæring gir ressursbesparelser på sikt i form av færre 

feil, spørsmål og unødvendig tidsbruk. Det er gjennomført betydelig grunnleggende 

opplæring i Agresso som nytt HR-system. Alle nyansatte må gjennom et sett av 

informasjon for å kunne logge seg på en PC, og grunnleggende felles informasjon er 

til en viss grad ivaretatt der. Det gjennomføres betydelig opplæring i de ulike 

fagsystemene (økonomi, saksbehandling, helse, oppvekst osv). Vi mener likevel å 

utvikle en lettere tilgjengelig grunnopplæring for eksempel gjennom ”nano-learning” 

eller andre godt tilrettelagte tekniske løsninger. For å kunne styre opplæringen må vi 
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forbedre våre muligheter for å holde oversikt over hvem som har fått (og trenger) 

hva. Det åpnes muligheter for dette i vårt nye HR-system. 

 
www.horten.kommune.no 
Lanseringen av Horten kommunes nye nettsider har vært en suksess. Nettsiden er 

kommunens viktigste kommunikasjonskanal mot innbyggerne. Difi gjennomfører 

evalueringer for å overvåke i hvilken grad kommunenes nettsider tilfredstiller gitte 

krav, f. eks. om universell utforming. Kommunen har ikke innsikt i når disse 

evalueringene gjennomføres. P.t. er ikke de nye nettsidene evaluert av Difi. 

Facebook 
Lanseringen av Horten kommune på Facebook har gått bedre enn forventet, og er 

godt etablert som en viktig kommunikasjonskanal mot innbyggerne. 

Kommunen har flere facebook-profiler (f. eks. skoler, kultur), og det er nødvendig å 

sikre at aktiviteten skjer innenfor de krav og rammer som gjelder for kommunen. 

Interne brukerundersøkelser 
Kommunalområdet vil i løpet av våren 2016 få på plass de brukerundersøkelsene vi 

har lagt opp til overfor egne ansatte, samt en undersøkelse overfor folkevalgte om 

deres generelle arbeidsbetingelse/arbeidsmiljø. Innbyggerundersøkelse vil komme i 

løpet av handlingsplanperioden. 

  

http://www.horten.kommune.no/
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3.3. Rammefaktorer, resultater og prosjekter 

Avvikssystem 
Kommunen satte i drift KF Avvik som kommunens nye avvikssystem. Innkjøpet er i 

tråd med kommunens strategi om å kjøpe ”hyllevare” – noe som innebærer at 

kommunen har måttet tilpasse seg gjennom nye rutiner for avvikshåndtering. En 

fordel med det nye systemet, er at man kan ta i bruk smart-telefoner/app for 

registrering av avvik. Dette har gjort det enklere å implementere systemet i hele 

organisasjonen. 

 

Kommune- og fylkestingsvalget i 2015  
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. Denne gang var 

det forberedt større kapasitet i tellesentralen både personellmessig og 

maskinmessig. Det er gjennomført en evaluering og forbedringstiltak blir iverksatt i 

forbindelse med neste valg.  

 

Rådhusprosjektet 
Gjennom ombyggingen av rådhuset i 2015 er det oppnådd flere ting: 

 Arealutnyttelsen er økt (kostnader spart) 

 Servicetorget er fornyet, med ny skranke, møbler og informasjonsskjermer 

 Adgangskontroll og besøksregistrering er forbedret 

 Nytt beredskapsrom for samling av kriseledelsen 

Det er etablert spiserom og nye møterom i 1. etg, og evt drift av kantine vil bli avklart 

våren 2016. 

Oppgradert telefonsentral 
Telefonsentralen i rådhuset er oppgradert i 2014, og integrert med outlook (kalender) 

slik at det kan ytes bedre og mer effektiv service også fra sentralbordtjenesten. Dette 

gir oss også muligheter for å følge opp svartider på telefoner til kommunen. I 2015 

ble det besvart over 40 000 telefoner ved sentralbordet (i gjennomsnitt 150 hver 

arbeidsdag). Omtrent halvparten ble besvart innen 10 sekunder, og 86% innen 60 

sekunder – noe vi vurderer som bra. I tillegg til internett og sosiale medier, er 
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publikums opplevelse av telefonhenvendelser svært viktig for kommunens omdømme 

og oppbygging av nødvendig tillit hos innbyggerne. 

Beredskap 
Horten kommune får mye ros for kunnskaper og planverk innenfor 

samfunnssikkerhet og beredskap. I 2015 ble det gjennomført tilsyn fra 

Fylkesmannen. Tilsynet konkluderte med at kommunen kunne være stolte av 

beredskapen. 
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3.4. Nøkkeltall  

Midlertidige KOSTRA-tall4 ble offentliggjort 15.mars. Figuren viser netto driftsutgifter 

for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K135 

 

Detaljerte analyser for kommunalområdet presenteres i kommunens KOSTRA-

rapport som fremmes for politisk nivå i juni.  

  

                                                        
4 KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å 
rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune. 
5 K13 er en sammenlikning med tilsvarende kommuner i Norge. I denne gruppen er Horten sammenliknet med de 39 største kommunene i Norge 
utenom de fire største byene.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Horten 2 852 3 031 3 197 3 238 3 486 3 610

Vestfold 3 113 3 034 3 132 3 313 3 448 3 599

K13 2 950 3 101 3 186 3 287 3 548 3 541
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3.5. Økonomi 

3.5.1. Nøkkeltall for kommunalområdet  

Administrasjon 
Tall i 1000 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Budsjett 
2015 

Avvik 
i kr 

Avvik 
i % 

Politisk 4 931 5 244 5 625 380 6,8 % 

Kommunalområde Adm 8 085 9 573 9 249 -324 -3,5 % 

Økonomi 9 690 10 388 10 604 215 2,0 % 

Internkontroll 847 839 913 73 8,1 % 

Beredskap 952 969 1 069 99 9,3 % 

HR 13 770 14 187 14 580 392 2,7 % 

IT 12 068 13 064 13 071 6 0,0 % 

Skatt 4 884 4 922 5 487 564 10,3 % 

Dokument og service 7 355 7 671 7 989 317 4,0 % 

Sum netto driftsramme 62 586 66 861 68 587 1 725 2,5 % 

3.5.2. Vurdering 

Kommunalområde administrasjon har styrt økonomien stramt og lojalt i hht 

administrasjonssjefens anmodning om å ikke benytte hele rammen, for å sikre en 

sunn økonomi for kommunen som helhet. Vi har vært sparsomme med å ta inn 

vikarer, forsinket ansettelser og holdt igjen på innkjøp. Konsekvenser av dette har 

vært høyt, vedvarende arbeidspress for ansatte, tjenester som er forskjøvet i tid 

og/eller nedprioritert og innkjøp som er forskjøvet i tid. Konsekvensene vurderes 

likevel å ha vært innenfor det forsvarlige.  

3.5.3. Konklusjon 

2015 ble for kommunalområde administrasjon gjennomført med god økonomistyring, 

og i hovedsak med tjenester levert i hht plan. 
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Kommunalområde Helse og velferd 
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4. Kommunalområde Helse og velferd

4.1. Fakta om kommunalområdet

Kommunalområde Helse og V elferd var i 2015 organisert i ni enheter:

Voksenhabilitering har ansvar for tjenester til personer med utviklingshemming,

utviklingsforstyrrelser og andre tilstander som påvirker kognisjon. Tjenestene

inkluderer boliger med bemanning ved Dronningringen, Baggerød, Fogdehaven,

Myrløkken og Øderydningen bofellesskap, Skoppum arbeidslag, Basebemanning

Ludv. Løvaasgt og Miljøarbeidertjenesten i Asylgata. Enheten har også ansvar for

dagsentra, avlastnings - og støttekontakttilbud.

Legetjenester har ansvar for fengselshelsetjeneste ved Bastøy og Horten fengsel,

fastlegeordn ingen, legevakten, miljørettet helsevern, smittevern og øvrige

kommunelegeoppgaver.

NAV Horten forvalter kommunens tjenester innenfor områdene Lov om sosiale

tjenester, gjeldsrådgivning og tvungen forvaltning.

Enhet for sykehjem består av Braarudåsen sent er med 19 plasser for

døgnrehabilitering og 13 plasser til avlastning og lindrende enhet, Borre sykehjem

(48 plasser) , Åsgårdstrand sykehjem (52 plasser) og Indre havn sykehjem (62

plasser).

Helseservice er forvaltningsenhet og behandler søknader om helse - og

omsorgstjenester til personer over 18 år, som er i behov for støtte og bistand som

følge av sykdom, skade, funksjonshemming, aldersrelatert funksjonssvikt eller andre

årsaker. Helseservice har ansvar for samhandling og samarbeid med

Kommunalsjef

NAV
Horten

Enhet for
sykehjem,

inkl.Braarudåsen

Rus og
psykisk
helse

Voksen -
habilitering

Lege -
tjenester

Hjemme -
tjenester Helseservice

Forebygging
og

samhandling

Bolig -
kontoret
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spesialisthelsetjenesten, spesielt Sykehuset i Vestfold HF, når det gjelder 

utskrivningsklare pasienter. 

Enhet for Hjemmetjenester er organisert i avdeling Syd, Nord, Tveiten, Borre, 

Åsgata, Praktisk Bistand og en egen nattavdeling. Til avdeling Åsgata er det tilknyttet 

en døgnbemannet omsorgsbolig med 18 leiligheter og fellesarealer for måltider og 

sosiale aktiviteter. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er også organisert i 

Hjemmetjenesten. 

Enhet for Forebygging og samhandling består av Frisklivssentral, 2 Eldre- og 

aktivitetssenter, 4 dagaktivitetssentre med vedtak, Hverdagsrehabilitering (HvR), 

Kols team, koordinatorer for kreft og demens, kommunal og privatpraktiserende 

fysioterapi tjeneste, kommunal ergoterapi tjeneste, korttidslager for hjelpemidler og 

øyeblikkelig hjelp avdeling som også ivaretar utskrivningsklare pasienter.  

Enhet for rus og psykisk helse (EROPH) yter tjenester til personer med rus og/eller 

psykiske utfordringer. Enheten består av fire team (Mottaksteam, Aktivitetsteam, 

Vekstteam og Mestringsteam) hvor inndelingen tar utgangspunkt i behovet til den 

enkelte bruker.  

Boligkontoret skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta 

sine interesser på boligmarkedet. Boligkontoret ble lagt inn under EROPH som et 

femte team midlertidig i 2015. Fremtidig organisering vurderes i forbindelse med 

rullering av boligsosial handlingsplan. 
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4.2. Målsettinger 

Kommunalområdets målsettinger ble revidert i forbindelse med Økonomi- og handlingsplan 2016-19, og er således ikke identiske 

med rapportering i denne årsmelding. 

    Mål- og resultatstyring    

    Helse og Velferd   
 

  

 
Horten skal tilby tjenester til innbyggerne i nødvendig omfang og kvalitet. Trygghet for alle innbyggere skal 

vektlegges 

  
    Resultat 2015 Ønsket resultat 

 
Akseptabelt 

resultat  
Ikke godkjent   

  

Innbyggernes evne til å forebygge og mestre 
sykdom styrkes       

  

  
 

Antall innleggelser og konsultasjoner i SiV Nedgang på 3,0% 
Nedgang fra samme 

periode året før  
Ingen endring 

 
Økning   

 

 
Antall konsultasjoner hos fastlege 

Ikke tilgjengelige 
data pr 18.mars 

Nedgang fra samme 
periode året før 

 
Ingen endring 

 
Økning 

 

 
 

Gjennomført kompetansehevende tiltak iht 
Temaplan Kompetanse og rekruttering 

Gjennomført 
Tiltak sikrer tilstrekkelig 

kompetanse  
Tiltak i temaplanen 

følges 
 

Tiltak i temaplanen 
følges ikke eller er ikke 

tilstrekkelig 
 

 

 
Antall lærings- og mestringstiltak i enhetene  Utgått 

Registrering er påbegynt 
 

System for 
registrering er 

utarbeidet 
 

System for registrering 
er ikke utarbeidet 

 

  

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

Mindre enn 3,5% 
 

3,5-4-5% 
 

Flere enn 5%   

  
  

Oversikt/system som viser antall 
helsefremmende og forebyggende tiltak 

Friskliv 
HvR 

Registrering er påbegynt 
 

System for 
registrering er  

System for registrering 
er ikke utarbeidet 
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Koordinator 
kreft/demens 

Fysio/ergo 

utarbeidet 

 

 

Tjenestetilbudet i Horten er minst på ”nivå” med 
andre sammenlignbare kommuner i KOSTRA 
(gruppe K 13) 

Vil fremkomme i 
egen KOSTRA-

rapport 

Høyere nivå enn gj. snitt 
K13  

Nivå i Horten lik 
gjennomsnitt K13  

Nivå i Horten lavere enn 
gjennomsnitt K13  

  

Innbyggerne mottar en forutsigbar og helhetlig 
tjeneste       

  

  
 

Brukermedvirkning 
IPLOS 
Tiltaksplan 
Sammensatte tjenester (IP) 

48 % 
46 % 
47 % 
47 % 

100 % implementering av 
IKOS  

<100 %>50% 
implementering av 

IKOS 
 

50 % implementering av 
IKOS 

 

  

Flere av kommunens innbyggere tar ansvar for 
egen økonomi       

  

 

 

Sosialhjelpsmottakere i prosent av 
befolkningen er på nivå med sammenlignbare 
K13 kommuner 

3,29% (foreløpig 
tall) 

Mindre enn 1,8 % 
 

1,8 % til 2,1 % 
 

Flere enn 2,1 % 
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Status pr 2015:

R us og psykisk helse

Enhet for rus og psykisk helse (EROPH) har i 2015 etablert flere nye tilbud med

fokus på å styrke innbyggernes evne til å forebygge psykisk uhelse og mestre eget

liv. Med utgangspunkt i at en stor andel av bruker n e til EROPH uttrykker å være

ensomme, har enheten utviklet tilbud om å yte støttekontakttjenester i grupper.

Tilbud om golf - , musikk - og treningsgruppe. De som får vedtak om støttekontakt har

da mulighet å få tjenesten sammen med andre som deler sam me interesse, og

gjennom dette få mulighet til å utvide sitt sosiale nettverk. I 2015 var det 13 brukere

som benyttet seg at dette tilbudet.

Mottaksteam i Enhet for rus og psykisk helse jobber systematisk med å videreutvikle

tilbudet om rask psykisk helse hjelp, i den hensikt å forebygge forverring av tilstand,

isolasjon, sykdomsutvikling og behov for langvarig behandling og oppfølging på sikt.

Anslagsvis har noe over 100 personer fått et slikt tilbud uten behov for videre

tjenester i løpet av 2015. Enheten dreide fokus mer mot bedringsprosesser enn mot

sykdomsforståelse. Folk får hjelp til å utnytte egne ressurser i arbeidet med bedring.

Enheten har hatt kontinuerlige gruppetilbud, og er opptatt av å videreutvikle disse,

samt se på muligheter for nye gruppe tilbud. Utekontakten ble styrket med en

prosjektstilling i 2015. Dette gav mulighet til å starte opp noen nye gruppertilbud og å

iverksette og videreutvikle samarbeidsprosjekter med samarbeidspartnere. Tre nye

gruppekonsepter ble etablert i 2015. Ett i sa marbeid med Familiehuset, ett i

samarbeid med videregående skole, og ett i egenregi, men i samråd med

ungdomskolene.

Mål 1:
Innbyggernes evne til å forebygge og mestre sykdom styrkes



Årsmelding 2015  Horten kommune 

42 
 

Forebygging og samhandling  

Enhet for Forebygging og samhandling jobber med å øke livskvalitet, helse og 

trygghet, ved å inspirere innbyggere til å i større grad være ressurs i eget liv. I 2015 

oppnådde enheten følgende resultater: 

 Frisklivssentral (0,2 årsverk)  - 2 gruppetreninger i uken, 8-10 deltakere 

 2 Eldre- og aktivitetssenter  - aktive og brukervennlige sentre 

 3 dagaktivitetssentre med vedtak - aug-des, 279 aktiviteter (gruppe) 

 Hverdagsrehabilitering (3 åv)  - gjennomført 50 HvR vedtak 

- 50 % av tid brukes på vurderingsbesøk 

 Koordinatorer for kreft og demens - synlig og tilgjengelig 

 Kommunal fysioterapi (3,9 åv)  - 6 400 behandlinger 

 Kommunal ergoterapi (2,85 åv)   - 751 oppdrag (noe usikkerhet mht tall) 

- 50 på venteliste 31.12.15 

 Korttidslager for hjelpemidler (2,3 åv) - 4713 oppdrag 

 Øyeblikkelig hjelp avdeling 3 plasser  - ca 80 % dekningsgrad på sengene  

Voksenhabilitering 

Enhet for voksenhabilitering har et kontinuerlig habiliteringsfokus i arbeid med 

målgruppen og planlegging av tiltak har alltid som en målsetting å føre til størst mulig 

selvstendighet i eget liv. Det er startet opp arbeid med å gi støttekontakttilbudet i 

grupper. På den måten treffer den enkelte bruker andre med samme interesser og 

kan utvikle mer robuste sosiale nettverk enn når det samhandles kun med en 

støttekontakt rundt en aktivitet. I løpet av 2015 mottok 6 tjenestemottagere 

støttekontakt i gruppe. 

Et annet fokus på arbeidet som gjøres med støttekontakttilbudet er å redusere 

mengden av kjøring. Unge voksne som i fremtiden ikke skal kjøre bil, får i større grad 

veiledning og trening i å beherske offentlig transport til forskjellige aktiviteter i 

kommunen. 

Hjemmetjenesten   

Hjemmetjenesten har fokus på selvstendighet i eget liv og bruk av pasientens egne 

ressurser ved målrettet innsats gjennom hverdagsrehabilitering. Hjemmetjenesten 

har et tett samarbeid med kommunens hverdagsrehabiliteringsteam (HvR) som 

jobber målrettet med pasienter som har hatt et akutt funksjonsfall og som er motivert 

til å trene opp sitt funksjonsnivå. Hjemmetrenere fra hjemmetjenesten følger opp 

målrettede tiltak som er definert av HvR i samarbeid med pasienten.  
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Hjemmetjenesten er også opptatt av å benytte pasientens ressurser i alle daglige 

gjøremål. Ved nyoppdagede diagnoser veileder hjemmetjenesten slik at pasienten 

kan mestre egne helseutfordringer, for eksempel stomi, diabetes etc. 

  



Status pr 2015:

Boligkontoret har i samarbeid med tildelingsutvalget ansvar for å tildele kommunale

boliger. I 2015 fikk 88 husstander tildelt en kommunal utleiebolig. I tillegg ble

følgende boligsosiale virkemidler benyttet i 2015:

Det ble lånt ut ca 34 millioner kroner i startlån ti l 37 husstander som var

vanskeligstilte på boligmarkedet.

Ca 695 husstander fikk utbetalt til sammen kr 1.338.319, - i bostøtte.

11 husstander fikk utbetalt til sammen kr 1.634.734, - til tilpasning for å kunne bli

boende i egen bolig.

I perioden august t il desember 2015 tok Boligkontoret i mot 507 henvendelser i

publikumsmottaket. I tillegg har Boligkontoret gitt råd og veiledning til personer på

oppsatte timeavtaler.

Voksenhabilitering en har hatt som en målsetting å være representert på arenaer

for utvikling av helseteknologi. Enheten var representert på ett stort seminar om

helseteknologi i 2015. Dette kombinert med et fokus på den enkeltes funksjonsnivå ,

utføres mulighetsvurderinger som gjør at den enkelte kan bo så selvstendig som

mulig. Tilbudet i Miljøtjenesten til unge med lette funksjonsnedsettelser som trenger

lite bistand for å komme ut i en selvstendig boform med meningsfull hverdag , ble

styrket. Et sterkt fokus på forebyggende o g helsefremmende tjenester har gitt flere av

våre brukere mulighet for arbeid tilrettelagt ut fra sine forutsetninger. Det gis

botrening i egne leiligheter som muliggjør at den enkelte kan leve og bo mest mulig

selvstendig. Miljøtjenesten hadde 4,92 årsver k i 2015 og ca 30 tjenestemotta k ere fikk

sitt tilbud der i 2015.

Hjemmetjenesten er opptatt av forsvarlig ivaretakelse i hjemmet. Per. 31.12.2015

har 463 av Horten kommunes innbyggere trygghetsalarmer i eget hjem, og i løpet av

2015 har over halvparten av alle trygghetsalarmene blitt byttet fra analogt til digitalt

nettverk.

Mål 2 :
Horten har et trygt og helsefremmende bymiljø der den enkelte kan leve og

bo selvstendig
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Det er også gjennomført egne tilsynsbesøk av Vestfold Interkommunale Brannvesen 

(VIB) under ”Aksjon Boligbrann”. Ca. 30 eneboliger ble besøkt og i noen av disse det 

ble avdekket behov for komfyrvakt, røyktepper og annet sikkerhetsutstyr. Alle ansatte 

i hjemmetjenesten er også oppmerksomme på fare for brann ved HMS og 

boligvurdering. I enkelte utfordrende hjemmesituasjoner har hjemmetjenesten fått 

bistand fra VIB for å kunne gjøre en faglig og forsvarlig vurdering av 

brannsikkerheten i boligen. Dette samarbeidet vil fortsette i 2016. 

BPA (brukerstyrt personlig assistent) med ca. 22,5 årsverk, har 12 brukere som ved 

hjelp av personlige assistenter kan bo og leve trygt i eget hjem. Assistentene får 

tilbud om kurs og faglig påfyll i regi av hjemmetjenesten i kommunen. Nye midler for 

kompetanseheving i BPA vil bli søkt om for 2016. 

  



Årsmelding 201 5 Horten kommune

46

Helse og velferd har som målsetting at alle med behov for bistand og koordinering av

tjenester, og rett til å få utarbeidet individuell plan, skal motta slik bistand. Det er

vanskelig å måle behovet, da evne n til selv å koordinere tjenester er individuelt, men

de m ed lovpålagt rett som har fått innvilget Individuell plan i 201 5 (201 4 - tall i

parentes) er 15 (1 4) personer. Totalt er det 91 tjenestemottakere som har en slik

plan. Alle tjenestemottakere i Helse og velferd skal ha en tjenesteansvarlig (TA). I

Horten kommune er det bestemt at den som er ansvarlig for tjenesten, også skal

være koordinator.

I 201 5 ble det fattet 3302 (3156) enkeltvedtak. Av disse ble 31 39 (2982) søknader

innvilget og 1 63 (1 50) avslått. Av 1 9 (22) klager som ble oversendt Fylkesmannen for

overprøving, fikk kommunen medho ld i 1 2 (1 4) saker. Fylkesmannen endret 0 (2)

vedtak, mens 7 (6) ble opphevet for ny utredning og nytt vedtak (med ny klagerett).

I 201 5 mottok Horten kommune 1 1 39 (981 ) utskrivningsklare pasienter. Av disse ble

352 (208) mottatt med institusjonsopphold (I KA). Det betyr at 787 (773) ble skrevet

direkte ut til hjemmet med oppfølging fra hjemmetjenesten. Horten kommune ble

fakturert for 1 90 (971 ) såkalte overliggerdøgn , og antall IKA - døgn beregnet ut ifra at

99 % av alle IKA - vedtak er på 1 4 dagers varighet, øk te fra 291 2 i 201 4, til 4928 i

2015.

Det ble innvilget 365 (300) korttidsopphold for rehabilitering i 201 5, og

hverdagsrehabilitering ble benyttet som tilleggstjeneste etter korttidsopphold eller

som en selvstendig rehabiliteringstjeneste hos 50 (50) pasie nter.

I 2015 ble det innvilget 77 (72) langtidsplasser i institusjon, og det ble gitt avslag på

44 (36) søknader. Alle fikk innfridd garanti for fast institusjonsplass innen fristens

utløp.

I enhet for sykehjem er målene oppnådd, eller startet. Det er in nført pasienttavler

(Redskap for pasientsikkerhet og kvalitet som bygger på indikator/fokusområder for

sykehjem i regi av pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender») med tavlemøter

ved alle sykehjemmene, noe som oppleves positivt og kvalitetsforbedrende for

pasienter og ansatte. Alle sykehjemmene har innført 4 faste måltider pr. døgn, hvor

kake ikke regnes som måltid. MUST (et verktøy for kartlegging av ernæringsstatus til

Mål 3 :
Innbyggerne mottar en forutsigbar og helhetlig tjeneste
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pasientene) er innført og satt i system i alle sykehjemmene. Dialog med lokale 

kjøkkenansvarlige og hovedkjøkkenet vedrørende mat er startet, og det jobbes 

videre med dette i 2016. Aktivitør utarbeider systematisk planer for aktiviteter til hvert 

sykehjem. Individuell aktivitetsplan følges opp i målsettinger for 2016. 

Sykehjemmene har økt bruk av mobilt røntgen slik at pasientene kan få dette tilbudet 

på sykehjemmet. Det er startet, og for noen ferdigstilt, gjennomgang av fallrisiko 

knyttet til medikamentbruk. Alle pasienter har tjenesteansvarlig/primærkontakt. 

Kartlegging av ansattes kompetanse er utsatt til det kan kartlegges i HR systemet. 

Det jobbes kontinuerlig med forbedring, oppdatering og igangsetting av nye 

prosedyrer og retningslinjer. Så langt det er mulig skal disse være identiske i alle 

sykehjemmene.  

I NAV er saksbehandlingstiden for søknader om økonomisk sosialhjelp redusert og 

ligger nå stabilt på +/-14 dager siste halvår 2015. Ny organisering av tjenesten sikrer 

at tjenesten leveres som forutsatt. NAV oversendte 30 klagesaker til Fylkesmannen 

for prøving i 2015, og av disse fikk NAV medhold i 29 saker og en sak ble opphevet. 

Det ble jobbet systematisk og kontinuerlig med kvalitet og kompetanse gjennom hele 

året, og dette arbeidet fortsetter inn i 2016. Når det gjelder gjeldsrådgivning var 

ventetiden noen måneder. Vikar har blitt ansatt, så ventetiden forventes redusert i 

2016.  

I løpet av 2015 har 92 brukere av EROPH hatt vedtak på støttekontakt. Pr. 

31.12.2015 var det 72 brukere som hadde vedtak på støttekontakt. EROPH har 

begynt å arrangere temakvelder for støttekontaktene to ganger i året. I tillegg har 

enheten systematisk møte med bruker og støttekontaktene for i større grad å 

målstyre tilbudet.  

I 2015 har Hjemmetjenesten implementert det elektroniske 

ruteplanleggingsverktøyet Spider i avdeling for Praktisk bistand og to av 

Hjemmesykepleieavdelingene. Programmet sikrer optimale kjøreruter, i tilegg til at 

det gir kvalitative gevinster som økt personkontinuitet og rett kompetanse på rett 

oppdrag. Økt personkontinuitet og rett kompetanse på oppdragene vil bidra til tettere 

oppfølging av pasientene fra tjenesteansvarlig sykepleier eller primærkontakt. Det vil 

også gi mer systematisk observasjon og kartlegging av endringer i pasientens 

funksjonsnivå. Det vil kunne føre til tidlig identifisering av risikoer og dermed rask 

iverksetting av forebyggende tiltak.    
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Alle avdelinger har implementert MUST-ernæringskartlegging. Hjemmetjenesten 

benytter seg av styringsverktøyet IKOS i alle avdelinger. I 

hjemmesykepleieavdelingen Nord benytter ansatte seg av tavlemøter. På tavlen er 

det beskrevet diverse sjekkpunkter som skal være vurdert og/eller utført innen 

oppsatte tidsfrister. Tavlen er ment som et hjelpemiddel for å vurdere og kartlegge 

alle nødvendigheter slik at pasienten raskt kan få den bistand og de hjelpemidlene 

vedkommende har behov for. 
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Status pr 2015:

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp var i 2015 (2014): 883 (885) mottakere.

Av disse var det 417 (394) personer som hadde økonomisk sosialhjelp som

hovedinntekt.

NAV Horten har hatt fokus på saksbehandlingstid og kvalitet i tjenesten. Arbeidet

med å få brukerne raskere avklart , og over i arbeid og aktivitet , ble påbegynt 2.

halvår 2015 og styrkes ytterligere i 2016. Vi ser at vi gjennom aktivitetsplikten på

Stasjonen , og arbeidet i p rosjekt rettighetsavklaring , er på rett vei i forhold til å

redusere antall et med sosialhjelp som hovedinntekt.

Mål 4:
Flere av kommune n s innbyggere tar ansvar for egen økonomi
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4.3. Rammefaktorer, resultater og prosjekter 

Kommunalområdet har startet et arbeid med å forenkle eget planverk og harmonere 

dette med kommunens øvrige planer. Dette arbeidet startet i 2015 og fortsetter i 

2016. Hensikten er å få færre planer slik at oversikten blir bedre. Dette er i tråd med 

et samarbeid i hele kommunen hvor planverket forenkles og gjøres helhetlig. 

I 2015 var det stor aktivitet knyttet til prosjekter med ekstern støtte. 

Enhet Tilskuddstype 

Kommunalsjef 

Lederutvikling helse 

Ruteplanlegging i Hjemmetjenesten 

VT – habiliteringstjenesten 

Legetjenester 
Folkehelseundersøkelse 

Folkehelsetilskudd 

Sykehjem Organisasjonsutvikling - Borre sykehjem 

Rus og 
psykisk helse 

Styrkingsmidler 

Rusforebyggende tiltak 

Støtte, psykologer 

Rusarbeid 

Forebygging 
og 
samhandling 

Dagaktivitetsplasser demens - 14 plasser på Borre 

Dagaktivitetsplasser demens - 30 plasser i Åsgårdstrand   

Aktivitetssenter for eldre 

Ø-hjelp 

Demens 

Kreftkoordinator 

Samarbeid kommunal helsetjeneste og fastleger 

Utrede samlokalisering av allmennlegetjenesten og kommunale 

helse- og omsorgstjenester 

I 2015 fikk EROPH tilskudd til 5,5 stillinger til kommunalt rusarbeid gjennom søkte 

prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Formålet med tilskuddsordningen er å øke 

kapasiteten i kommunenes rusarbeid slik at mennesker med rusmiddelproblemer får 

tjenestetilbud som er helhetlige, tilgjengelige, samordnede og individuelt tilpasset. Av 

dette tilskuddet var 1,5 stillinger en økning fra året før. På bakgrunn av 
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tilskuddsordningen ansatte EROPH en erfaringskonsulent i 2015 for å øke 

brukermedvirkning på systemnivå. I 2015 fikk EROPH også videre tilskudd til 2 

psykologstillinger i enheten fra Helsedirektoratet (beløpet reduseres hvert år). Målet 

med tilskuddet er blant annet å styrke psykologkompetansen i kommunale helse- og 

omsorgstjenester gjennom økt rekruttering av psykologer. Kommunen har gjennom 

samhandlingsreformen fått større ansvar, blant annet også for behandling, og 

tilskuddet bidrar til et kompetanseløft.  

Oppfølging av Samhandlingsreformen 

Helse og velferd deltar i samarbeidet vedrørende samhandlingsreformen i Vestfold 

sammen med de andre kommunene og spesialisthelsetjenesten. 

Samhandlingsreformen er fortsatt utfordrende for kommunene og Horten er ikke et 

unntak. Oppgaver overføres til kommunen og de kommunale tjenestene utfordres. I 

2015 hadde Horten færre overliggerdøgn (190) enn mange andre kommuner og 

dette hadde sammenheng med en økning i kapasiteten i tjenestene. Sett i lys av det 

økonomiske resultatet ble økningen i oppgaver løst med økte inntekter og økt 

produktivitet i tjenestene. 

Innovasjon og lederutvikling  

Samtlige ledere i Helse og velferd har siden 2012 deltatt i et modulbasert 

lederprogram i regi av Høgskolen i Sørøst Norge (HSN). Våren 2015 ble emnet 

”Ledelse og innovasjon” avsluttet og høsten 2015 startet emnet ”Samhandlende 

ledelse” opp. Gjennom studiet legges det vekt på at lederskap innebærer å forløse 

gode krefter i organisasjonen og dens omgivelser. Gjennom prosesser på tvers av 

avdelinger og enheter er siktemålet å utvikle innovative, verdiskapende kulturer og 

holdninger. I tillegg holder fem ansatte i Kommunalområdet på med Master, tre i 

helsefremmende og forebyggende arbeid, og to tar Innovasjon og ledelse på deltid. 

Velferdsteknologi 

Helse og velferd startet implementering av kjøreruteoptimalisering i Hjemmetjenesten 

i 2015 og fullfører denne i 2016. Temaplan for velferdsteknologi er utarbeidet og 

tiltakene i denne iverksatt. 
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Særlig ressurskrevende tjenester (SRT) 

Denne ordningen dekker 80 % av direkte lønnskostnader knyttet til brukere mellom 

16 og 67 år etter et innslagsbeløp. I 2015 ble det gitt 275.000 tjenestetimer fordelt på 

47 brukere, dette var en økning på 64.000 timer fra 2014. 

Avvik 

Kommunalområdet Helse og Velferd må sies å ha etablert en god kultur for 

rapportering av hendelser, idet omfanget er stort. Ikke alt som meldes er avvik per 

definisjon (brudd på regelverk eller rutiner). Kommunalområdet har valgt å ha lav 

terskel for at ansatte melder fra. Etter hvert som ansattes kompetanse om avvik øker, 

kan det påregnes en nedgang i omfang. Alle rapporterte hendelser følges opp av 

lokal leder og rapporteres i linjen til enhetsleder og Kommunalsjef og gjennomgås i 

månedlige møter i kommunalområdets HMS- og kvalitetsutvalg. 

I juni 2015 fikk kommunen nytt elektronisk avvikssystem. Helse og Velferd benyttet 

papirskjema frem til dette. Av rapporteringen ser vi at omfang av rapporterte 

hendelser er rimelig konstant, men at enkelte kategorier har endret seg med 

innføring av elektronisk system. Det er grunn til å tro at dette handler om kunnskap 

og erfaring med nytt system, og ikke endringer i hendelsene. 

Som det fremkommer av oversikten under er antall rapporterte avvik på tjenester 

redusert, mens antall HMS-avvik er økt. En viss andel av HMS-avvik er relatert til 

atferdsutfordringer hos brukere i Enhet for Voksenhabilitering. 

 
2015 2014 

Tjenester 326 457 

Legemiddel 449 425 

Annet 110 177 

HMS 672 501 

Infosikkerhet 18 18 

Sum 1575 1578 

  

 

Tjenester 

Legemiddel 

Annet 

HMS 

Infosikkerhet 
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4.4. Nøkkeltall  

Midlertidige KOSTRA-tall6 ble offentliggjort 15.mars. Figuren viser netto driftsutgifter 

for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K137 

 

 

 

                                                        
6 KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å 
rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune. 
7 K13 er en sammenlikning med tilsvarende kommuner i Norge. I denne gruppen er Horten sammenliknet med de 39 største kommunene i Norge 
utenom de fire største byene.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Horten 13 554 13 373 14 720 14 171 14 859 14 020

Vestfold 13 047 13 574 14 772 15 039 16 038 15 940

K13 12 630 13 130 14 074 14 426 15 036 14 933
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17 000

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
pleie- og omsorgstjenesten 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Horten 3 045 2 974 3 121 3 429 3 805 4 291

Vestfold 2 664 2 801 2 946 3 251 3 306 3 489

K13 2 716 2 830 2 960 2 992 3 352 3 411

2 400
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3 400

3 900

4 400

4 900
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Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år
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Detaljerte analyser for kommunalområdet presenteres i kommunens KOSTRA-

rapport som fremmes for politisk nivå i juni.  
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4.5. Økonomi 

4.5.1. Nøkkeltall for kommunalområdet  

4.5.2. Vurdering 

Det var en økning i antall pasienter og antall vedtakstimer i 2015. Dette medførte en 

økning i press på tjenestene. Kommunalområdet fikk økte inntekter på enkelte 

refusjonsordninger, noe som kompenserte for de økte utgiftene i noen grad. NAV fikk 

et merforbruk knyttet til utgifter til sosialhjelp og bosetting av flyktninger.  

Både kommunalsjef og flere enhetsledere ble ansatt i 2015. Kommunalområdet 

hadde fokus på økonomistyring i 2015. Merforbruket er vesentlig redusert 

sammenliknet med tidligere år.  

4.5.3. Konklusjon 

Kommunalområde Helse og Velferd hadde et merforbruk i 2015 som er vesentlig 

lavere enn tidligere år. 

  

                                                        
8 Boligkontoret var en del av NAV i 2014 

Helse og Velferd 
Tall i 1000 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Budsjett 
2015 

Avvik i kr 
Avvik i 

% 
Helseservice/komm.sjef 3 793 13 147 14 244 1 097 7,7 % 

Legetjenester 23 618 26 347 26 353 6 0,0 % 

Forebygging og samhandling 54 312 22 830 24 426 1 596 6,5 %  

Hjemmetjenester 103 137 101 774 102 354  580 0,6 % 

Voksenhabilitering 11 602 64 226 65 388 1 162 1,8 % 

Rus og psykisk helse 23 851 31 779 31 345 -434 -1,4 % 

Boligkontoret8 
 

3 626 3 546 -80 -2,3 % 

NAV Horten 77 799 74 138 69 311 -4 827 -7,0 % 

Sykehjem 150 356 141 395 141 432 37 0,0 % 

Sum netto driftsramme 448 468 479 262 478 399 -863 -0,2 % 
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5. Oppvekst

5.1. Fakta om kommunalområdet

Kommunalområde oppvekst er delt inn i tre tjenesteområder: Barnehage, Skole og

Barn og familie.

Kommunalområdet består av 30 enheter.

Tjenesteområde barnehage:

11 bar nehager eies av Horten kommune

16 barnehager har private eiere, hvor av 1 åpen barnehage og 8

familiebarnehager.

Pr. 15.12.15 har kommunens barnehager totalt 1294 plasser, hvor av 866

kommunale og 428 private

Barnehagene er hjemlet i ”Lov om barnehager ” (2005) med forskrift om

”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”. Barnehageloven § 1 sier

om barnehagens formål at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

som grunnl ag for allsidig utvikling

Barnehagesjef er delegert myndighetsoppgaver etter Lov om barnehager. Det

innebærer blant annet godkjenning, tilsyn og opptak av barn i både kommunale

og priv ate barnehager

Styrere i barnehagene er enhetsledere og har ansvar for a dministrasjon,

personal, faglig inn hold og budsjett i egne enheter

Kommunalsjef

Tjenesteområde
Barnehage

Tjenesteområde
Skole

Tjenesteområde
barn og familie
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Tjenesteområde skole: 

 Antall elever i grunnskolene er ca. 3050  

 Horten kommunale voksenopplæring har ca. 270 elever 

 7 barneskoler m/SFO 

 4 ungdomskoler, inkl. Bakkeåsen skole som er en interkommunal alternativ 

ungdomsskole med Horten som vertskapskommune. 

 Pedagogisk - Psykologisk tjeneste (PPT) 

 Horten Natursenter  

Tjenesteområde barn og familie: 

 Helsetjenesten for barn og unge, med helsesøstre, leger, fysioterapeuter og 

jordmortjeneste.  Består av følgende tjenester: Helsestasjonsteamet (0-5 år), 

skolehelsetjeneste (barneskoler), ungdomsteamet (ungdomsskoler, Horten 

videregående skole og helsestasjon for ungdom), psykisk helseteam, jordmorteamet og 

fysioterapiteamet 

 Barneverntjenesten behandler bekymringsmeldinger, foretar undersøkelser og 

gjennomfører tiltak i og utenfor hjemmet 

 Familiehuset koordinerer hjelpetjenester, sikrer samarbeid og driver lovpålagte tiltak/ 

vedtak direkte til barn og familier 

 Boliger for mindreårige flyktninger, driver bofellesskap i Kongeveien og Redaktør 

Baggethunsvei. Det gjøres også bosetting og oppfølging av enslige mindreårige 

flyktninger i fosterhjem eller i egen hybel. Det ble i 2015 fattet vedtak om etablering av et 

tredje bofellesskap med 5 plasser  

 Barnehabilitering består av avlastningssentrene Tua og Freia fart og fritid, samt støtte og 

avlastningstiltak i hjemmet, deriblant ergoterapitjeneste 

  Barn og familieadministrasjonen for tjenesteområde bl.a. koordinering, økonomi,    

 familierådskoordinering, ledelse, prosjektfinansiering, juridisk bistand, utvikling og  

 planarbeid for tjenesteområdet 
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5.2. Målsettinger 

Visjon: God oppvekst for alle barn og unge i Horten kommune 

 Mål 1:Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for barn og unge 
    Status 2015 Ønsket 

resultat 
  Akseptabelt  

resultat 
  Ikke 

godkjent 
  

  Indikator 
Kollegateam benyttes 
Antall drøftinger pr. skoleår barneteam 
Antall drøftinger pr. skoleår ungdomsteam 

  
57 saker 
22 saker 

50 saker 
30 saker  

49-35 saker 
29-20 saker  

< 35 saker 
<20 saker 

  

  Indikator 
PPT deltar på Ko-team på skolene 

  
Hver 14.dag Hver 14.dag 

 
Hver mnd. 

 
Deltar sjelden 

  

  Indikator 
Helsetjenesten for barn og unge deltar på Ko-team på 
skolene 

  
Hver 14.dag Hver 14.dag 

 
Hver mnd. 

 
Deltar sjelden 

  

  Indikator 
Barnevern deltar på Ko-team på barneskolene 

  
Hver måned Hver måned 

 
Annenhver måned 

 
Deltar sjelden 

  

  Indikator 
Barnevern deltar på Ko-team på ungdomsskolene 
 

  
Hver måned Hver måned 

 
Annenhver måned 

 
Deltar sjelden 

  

  Indikator 
Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom 
barnehagene og PPT, Barnevern og Helse for barn og unge  

  
Rutiner under 
utarbeidelse 

Har implementert 
rutiner som beskriver 

samarbeidet 
 

Rutiner under 
utarbeidelse  

Rutiner ikke påbegynt 
  

  Indikator 
Det er etablert ansvarsgruppe i skolen og barnehage for 
elever/barn med behov for tjenester etter flere lovverk. 
Ansvarlig rektor/styrer 

  

100% 100% 
 

100% 
 

< 100% 

  

  Indikator 
Samarbeid barnehage, hjem og skole er sikret ved gode 
rutinebeskrivelser. Revideres hvert 2.år. Første gang 2014 

  Revidert rutine 
utarbeidet og 
implementert 

Revidert rutine 
utarbeidet og 
implementert 

 
Rutiner under 

revidering  
Revidering ikke 

påbegynt 

  

  
Indikator 
Antall pålogginger (målt på første ”knapp”) 
”Handlingsveilederen  – Vi bryr oss i Horten”  

  

2500 

1000 pålogginger. 
Gjennomført felles 
aktivitet i oppvekst for 
markedsføring av 
tjenesten. 

 
1000 – 500 
pålogginger  

<500 pålogginger 

  

  
Indikator 
Videreutvikle ansattes kompetanse for arbeid med 
flerkulturelle barn, unge og voksne 

  Prosjekt ”kompetanse 
for mangfold” er 

videreført til 2016 og 
er fortsatt i prosess 

Prosjekt ”kompetanse 
for mangfold” er 

gjennomført 
 

Prosjekt ”kompetanse 
for mangfold” er i 

prosess 
 

Prosjekt ”kompetanse 
for mangfold” er ikke 

gjennomført. 
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Mål 2: Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov 
    

Status 2015 
Ønsket 
resultat  

Akseptabelt 
resultat  

Ikke 
godkjent 

  

  Indikator 
Tilbakemelding fra foresatte i barnehagene via brukerundersøkelse 

  Score 86,1% enige 
i påstandene 

>90 % enig i 
påstander  

90%-80% enig i 
påstander  

< 80% enig i 
påstander 

  

 

Indikator 
Personale i barnehagene har relevant fagkompetanse  

  

Pedagoger 40% 
Fagarbeidere 27% 

Ufaglærte 33% 

Pedagoger: 
60% 

Fagarbeidere 
40% 

Ufaglærte: 
0% 

 

Pedagoger: 
50% 

 Fagarbeidere: 
25% 

Ufaglærte: 
25% 

 

Lik 2013 
Pedagoger: 

38% 
Fagarbeidere: 

20% 
Ufaglærte: 

42% 

  

 Indikator 
Andel menn i barnehagen 

  
8,2% 30% 

 
20% 

 
<20% 

 

 Indikator 
Det gjennomføres 10 tilsyn etter Barnehageloven hvert år 
 

 
6 10 

 
8 

 
<8 

 

  Indikator 
Barn som fyller 1 år innen 31.12. og eldre barn får tilbud om plass ved 
hovedopptaket 

  Pr. 15.12.15: 
61 barn på 
venteliste 

50 barn på 
venteliste  

80 barn på venteliste 
 

>100 barn på 
venteliste 

  

  Indikator 
Barn som har rett til plass ihht.Barnehageloven §12a får tilbud om 
plass.  

  
100% 100 % 

 
100% 

 
<100% 
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Mål 3:Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid 
 

 

  Status 2015 Ønsket 
resultat 

  Akseptabelt  
resultat 

  Ikke 
godkjent 

  

  Indikator 
Andel barn og unge med tiltak i barnevernet (0-18 år) 

  
5,9% 4,5% 

 
4,5% - 6.0% 

 
>6% 

  

  Indikator 
Det er etablert et samarbeid mellom barnehagene og helsestasjonen 
om 4-års helsekontroll 

  
Nye rutiner under 

utprøving 
Prosjekt er 

implementer  
Prosjekt i utprøving 

 
Prosjekt ikke 
implementert 

  

 Indikator 
Antall brukere med tiltak fra barnehabilitering 

 
133 125 

 
120 

 
115 

 

  Indikator 
Antall enslige mindreårige flyktninger som fullfører og består 
videregående utdanning  

  
100% 100% 

 
95% 

 
< 95% 

  

 Indikator 
Barn som er plassert av barnevernet med tiltak pr år Herunder antall 
enslige mindreårige flyktninger 

 
129 115 

 
130 

 
<150 
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Mål 4:I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere. 
 

 

  Status  
2015 

Ønsket 
resultat 

  Akseptabelt  
resultat 

  Ikke 
godkjent 

  

  Indikator 
Trivsel på skolen 7.trinn 
 Basert på resultat i Elevundersøkelsen 

  
4,35 4,5 

 
4,4 - 4,2 

 
< 4,2 

  

  Indikator 
Støtte fra lærer 7.trinn 
 Basert på resultat i Elevundersøkelsen 

  
4,39 4,4 

 
4,3 

 
< 4,3 

  

  Indikator 
Trivsel på skolen 10.trinn 
 Basert på resultat i Elevundersøkelsen 

  
4,22 4,5 

 
4,4 - 4,2 

 
< 4,2 

  

  Indikator 
Støtte fra lærer 10.trinn (ny fra 2013/14) 
 Basert på resultat i Elevundersøkelsen 
 

  

3,89 >4,2 
 

4,1 – 3,8 
 

<3,7 

  

  
Indikator 
Standpunkt skriftlig i basisfag (matematikk, norsk, engelsk)10. 
trinn basert på gjennomsnitt i 4 års perioden 

  Under gjennomsnitt i 
Vestfold siste 4 år med 

karakter 0,05, 
skoleåret 2014/15 med 

0,2 

Over gjennomsnitt i 
Vestfold  

Gjennomsnitt i 
Vestfold  

Under gjennomsnitt i 
Vestfold 

  

 Indikator 
Andel elever som har mindre enn 30 grunnskolepoeng basert 
på gjennomsnitt i 4 års perioden 

 
10 % < 10% 

 
10-12% 

 
>12 % 

 

 Indikator 
Elevene har fått god utdanning- og yrkesveiledning. Basert på 
resultat i foreldreundersøkelsen 

 
4,67 >4,5 

 
4,4 - 4,3 

 
<4,3 

 



Status pr 2015:

Barnehage:

Kollegateam benyttes regelmessig av barnehagene

Nye rutiner for samarbeid helsestasjon og barnehager prøves ut i 6 barnehager

Revidert plan for sa mmenheng og samarbeid barnehage/ skole er implementert

Handlingsveilederen ”Vi bryr oss i Horten” er kjent og benyttes i barnehagene

Igangsatt samarbeidsprosjekt barnehager og barnevern

Prosjekt kompetanse for mangfold er videreført til 2016 og er fortsatt i prosess

Skole:

Kolle gateam blir benyttet av skolene

Ko - team på skolene er godt etablert med deltakere fra PPT, Helsetjenesten

for barn ung e. Barnevernet deltar på faste tidspunk ter på barne - og

ungdomstrinnet

Skolehelsetjenesten er styrket og har fast ”kontortid” på alle skolene.

PPT har fast kontortid på alle skolene

Mål 1:
Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre

tjenester for barn og unge



Årsmelding 2015  Horten kommune 

64 
 

 God samhandling er etablert med enhet barnehabilitering og de skolene som 

har elever som har dette tilbudet 

 God samhandling er etablert med enhet enslige mindreårige flyktninger og de 

skolene som har disse elevene 

 Plan for ”Samarbeid og sammenheng barnehage, hjem og skole ” er revidert 

og rutinen følges opp 

 Overgangsrutiner barnehage/skole og overgang barnetrinn/ungdomsskole er 

revidert og implementert 

 Handlingsveilederen ”Vi bryr oss i Horten” er kjent og benyttes i skolene 

 Rutine for ansvarsgrupper og samarbeidsmøter for barn med behov for 

tjenester etter flere lovverk er revidert og implementert 

 Prosjekt kompetanse for mangfold er videreført til 2016 og er fortsatt i prosess 

 HOPP – helsefremmende oppvekst implementeres på barnetrinnet 

Barn og Familie: 

 Det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre samordning av tjenester for barn og unge. 

Indikatorene viser at en er i rute, blant annet med økt deltakelse fra Helsetjenesten 

for barn og unge og barneverntjenesten på skolenes KO-team  

 Barneverntjenesten har styrket bemanningen i 2015. Dette har blant annet bidratt til å 

prioritere økt deltakelse i alle planlagte KO-team på skolene 

 Hopp-prosjektet er implementert i skoler og barnehager 

 Det er iverksatt prosjekt for å forbedre samarbeidsmodellene rundt arbeid med 

målgruppen ungdom  

 Kollegateam på Familiehuset er en sentral del av samordningen. Måleindikatoren 

viser ingen vekst i bruken, som har ligget stabil gjennom flere år. Det gjøres tiltak for 

å nå ansatte som ikke benytter tilbudet 

 Antall pålogginger på Handlingsveilederen ” Vi bryr oss i Horten” har økt til 2500 

 Det er igangsatt et prosjekt om samarbeid mellom barneverntjenesten og 

barnehagene 
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Status pr 2015:
Handlingsplan for Hortensbarnehagen er revidert i Status og kvalite tsmelding

barnehageåret 2014/15

Virksomhetsplan gjenspeiler fokusområdene og målene i Handlingsplanen

Fylkesmannen førte tilsyn med barnehagemyndigheten på ”Stat stilskudd til barnehager

2014”. Ingen avvik funnet.

Brukerundersøkelse fra 2014 viser at 86,1% av foreldrene er meget fornøyde med

barnehagetilbudet , gjennomføres hvert andre år.

Det ble gjennomført 6 tilsyn etter barnehageloven, i kommunale og ikke - kommunale

barne hager. Samtlige avvik er lukket

Uteområder i kommunale barnehager er vedlikeholdt

Det er tilsatt Hopp - koordinator i 50% stilling fra september

Kompetanseplan for Hortensbarnehagen 2015 er gjennomført med følgende tiltak:

Lederutvikling for styrere og styrerassistenter i kommunale og ikke - kommunale

bar nehager 2015 – 2017 er påbegynt

Grunnle ggende barnehagepedago gikk videreført for 100 ansatte

Foredrag for alle ansatte om ”Bærekraftig utvikling i barnehagen”

Smartboard installert i alle kommunale barnehager , o pplæring i bruk pågår

Veiledning av nyutdanna barnehagelærere gjennomført

Aktivitets lederkurs for Hopp – lekere

Prosjektet ”Kompetanse for mangfold” ble påbegynt 2014 og avsluttes i 2016

Erfaringene skal deles i hele kommunalområdet

Mål 2 :
Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og
foresattes behov
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Status pr 2015:

Indikatorene på antall barn i Barneverntjenesten, og antall barn plassert av

Barneverntjenesten i 2015 blir først klare når nye Kostra - tall blir presentert den 16.3.

Tall fra 2013 til 2014 viste en endring i ønsket retning. Resultatet viser at styrking av

tidlig intervens jon og tverrfagli g samhandling gir ønsket effekt

Barn & familietjenesten satser nå for fullt på ”Familieråd som metode”. Denne metoden

handler om å mobilisere familiene og deres nettverk. Familiene skal eie både

problemene og løsningene. I 2015 ble det gje nnomført 32 familieråd, initiert av ulike

enhe ter i Barn - og familietjenesten

Barnehabilitering åpnet ny kommunal bolig høst 2015, dette for å tilby nødvendig

aktivitet, avlastning og omsorgstiltak i egen kommune. Det er et mål å nå ut til flere

barn gener elt med behov for tjenester. Dette for å komme inn på et tidlig tidspunkt, og

forebygge behov for omfattende tiltak. Indikatoren viser en økning. En effekt av

satsingen er at man har redusert kostnadene til kjøp av avlastningsplasser eksternt

Enhet for ens lige mindreårige flyktninger har fortsatt høy måloppnåelse gjennom at alle

ungdommer gjennomfører videregående skole

Øremerka tilskudd til skolehelsetjenesten har bidratt til økt tilstedevæ relse av

helsesøstre på skolene

Mål 3 :
Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid
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Status pr 2015:

Elevene trives i Hortenskolen, dette er et godt grunnlag for godt læringsmiljø

Resultatmessig er Hortenskolen noe under nivå med Vestfold og nas jonalt når

det gjelder grun nskolepoeng og nasjonale prøver

Vi har utarbeidet et årshjul for karriereveiledning for 8. til 10.trinn som gjelder for

alle ungdomsskolene. Her har vi også samarbeidet med Horten videregående

skole og næringslivet i Horten. Elev undersøkelsen viser at elevene er godt

fornøyd med kar riereveiledning i ungdomsskolen

Vi har videreført NyGiv som er et ekstra tilbud i lesing og regning til elever på

10.trinn som står i fare for å falle fra i videregående skole. Dette er svært positiv t

t ilbud og har gitt resultater

Forsøk med Teknolog iklasse startet opp høsten 2015

Mål 4:
I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for

videre utdanning og yrkeskarriere.
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5.3. Rammefaktorer, resultater og prosjekter 

Tjenesteområde barnehage: 

 Plassene i kommunale barnehager ble tilbakeført til opprinnelige gruppestørrelser 

 Skolestartergruppe ved Rørehagen, lokalisert på Granly skole, nedlagt fra august  

 Paviljonger ved Strandparken barnehage nedlagt fra august 

 Baggerød barnehage avd. Hakkebakkeskogen nedlagt fra august.  

 Espira Baggerødbanen barnehage ble godkjent og åpnet i august. Det ble overført 220 

ekvivalenter 9og 30 årsverk fra kommunal arbeidsgiver. 

 Moderasjonsordninger for husholdninger med lav inntekt innført fra mai 

Tjenesteområde skole: 

 Utarbeidet handlingsplan for Hortenskolen. Virksomhetsplanen gjenspeiler 

fokusområdene og målene i Handlingsplanen 

 Kompetanse for kvalitet – videre- og etterutdanning av lærere og skoleledere. 23 

lærere tar videreutdanning, spesielt rettet mot fokusområdene i handlingsplanen 

 Smartboard installert i alle klasserom. Opplæring i bruk pågår 

 Veiledning av nye lærere pågår 

 HOPP prosjektet er under implementering. Skolefrokost for ungdomstrinnet er 

under utprøving skoleåret 2015/2016 

 Samarbeid med næringslivet og HVS vedrørende karriereveiledning 

Tjenesteområde barn og familie: 
 Utarbeidet handlingsplan for Barn- og familietjenesten. Virksomhetsplanen 

gjenspeiler fokusområdene og målene i Handlingsplanen 

 HOPP – Helsefremmende Oppvekst. HOPP er under implementering i skole og 

barnehage med HOPP læring og kosthold. Aktivitetene nedenfor er med på å 

komplimentere den helhetlige satsningen i HOPP 

 Friskliv. Tilbud til familier og barn som har behov for veiledning innenfor kosthold og 

ernæring for å forbygge overvekt. Målgruppen er i faresonen for å utvikle overvekt 

 Aktiv høstferie- og vinterferie. Tilbud til elever fra 5. – 10.trinn om fysisk aktivitet i 

samarbeid med idrettslag i feriene. I tillegg serveres lunsj etter retningslinjer for 

kosthold i Hortenskolen. Vi aktiviserer mellom 80-100 barn og ungdommer i denne 

perioden 

                                                        
9 Ekvivalent = omregnet verdi. Barn over 3 år=1 ekvivalent. Barn under 3 år=2 ekvivalenter 
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 Ferie for ungdom i samarbeid med frivillighetssentralen tilbyr vi fritidsaktiviteter og 

arbeid i samarbeid med park- og idrett i sommerferien. Målgruppen er ungdom som 

ikke har annet ferietilbud 

 Ung i Horten. Det arbeides med å organisere det psykiske helsetilbudet, herunder 

rus, i Horten kommune med en enkelt vei inn for ungdommen - i et felles ”mottak.” 

Ungdom skal altså slippe å måtte søke seg frem og velge mellom mange ulike tilbud.  

Det er planlagt å utarbeide en felles markedsføringsstrategi for hjelpetiltakene i 

Horten. Det er et eget mål at det å snakke om psykisk helse blir akseptert blant 

ungdom i Horten. Finansieres delvis av prosjektmidler, resten er inkludert i 

budsjettforslag 

 Prosjekt forebygging av spillavhengighet. Prosjektet retter seg hovedsakelig mot 

ungdomsskoleelever 
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5.4. Nøkkeltall  

Midlertidige KOSTRA-tall10 ble offentliggjort 15.mars. Figuren viser netto driftsutgifter for 

kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K1311 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å 
rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune. 
11 K13 er en sammenlikning med tilsvarende kommuner i Norge. I denne gruppen er Horten sammenliknet med de 39 største kommunene i Norge 
utenom de fire største byene.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Horten 71 813 74 250 85 807 84 685 89 923 92 150

Vestfold 82 148 84 766 89 522 92 842 93 078 94 481

K13 82 345 85 448 89 361 92 090 93 493 99 403
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Horten 16 634 99 054 110 247 111 469 118 816 118 951

Vestfold 15 380 111 824 114 244 117 676 127 512 127 135

K13 16 374 106 891 113 667 118 409 127 548 130 039
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Detaljerte analyser for kommunalområdet presenteres i kommunens KOSTRA-rapport som 

fremmes for politisk nivå i juni.  

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Horten 6 864 7 260 8 269 8 014 8 730 8 600

Vestfold 5 772 6 318 6 829 7 109 8 243 8 368

K13 5 527 5 845 6 383 6 648 7 342 7 643
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5.5. Økonomi 

5.5.1. Nøkkeltall for kommunalområdet  

Oppvekst 
Tall i 1000 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Budsjett 
2015 

Avvik i 
kr 

Avvik i 
% 

Adm, Oppvekst 1 799 1 463 1 287 -176 14% 

Barnehager 170 391 173 938 182 164 8 226 -5% 

Skole 261 504 279 165 280 919 1 754 -1% 

Barn og familie 81 294 91 881 87 385 -4 496 5% 

Sum netto driftsramme 514 998 546 447 551 755 5 308  1% 

5.5.2. Vurdering 

Kommunalområdet har i hele 2015 hatt fortsatt fokus på å redusere kostnader til 

eksterne tjenesteytere og øke refusjonsinntekter. Dette har vi i stor grad lykkes med. 

Kommunalområdet har benyttet handlingsrommet ved å investere og oppgradere 

nødvendig utstyr. 

Kostnader 

 Kjøp av tjenester fra andre kommuner utgjør ca 2 millioner kroner i mindreforbruk. 

Færre skole og barnehageplasser i andre kommuner. Barneverntjenesten har fokus på 

å finne fosterhjem i familie og nettverk i egen kommune. 

 Driftstilskudd private barnehager er betydelig mindre i forhold til budsjett ca 3 millioner 

kroner 

 Utgifter til arbeidsgiveravgift er redusert pga refusjon av sykepenger utgjør ca 6 

millioner kroner 

 Overføring av 30 årsverk fra kommunale barnehager til privat ga redusert lønnskostnad 

i forhold til budsjett 

 Færre barn med behov for spesialpedagogisk vedtak i barnehagene enn budsjett ca 

1,0 million kroner 

Inntekter/refusjoner 

 Refusjon fra staten spesielt innenfor særlig ressurskrevende brukere er økt i forhold til 

tidligere år. Her har vi fortsatt hatt stor fokus på samhandling innenfor 

tjenesteområdene i oppvekst og i samarbeid med Helse og Velferd  

 Økt egenbetaling barnehager ca 1,5 millioner kroner 

 Økt egenbetaling SFO ca 1,0 millioner kroner 

 Refusjon fra andre kommuner ca 1,0 millioner kroner 
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5.5.3. Konklusjon 

Samhandling, nye rutiner, felles planstruktur, stram økonomistyring, høyt fokus på 

forebygging og fokus på eksterne kostnader og inntekter/refusjoner har gitt oss et 

positivt resultat i 2015. Samtidig som vi leverer et mindreforbruk er det en opplevelse 

av større handlingsrom, som gir mulighet for utvikling og forebyggende tiltak. 

Enhetene har i hovedsak benyttet sitt rammebudsjett og mer enn 100% av sitt 

lønnsbudsjett. I tillegg er det satt inn vikar der det har vært behov i skole og 

barnehage. 

Vårt kontinuerlige fokus er å snu ”tiltakstrappa” fra reparerende tiltak til forebygging, 

derfor har vi benyttet mer ressurser innen Barn og familietjenesten enn budsjettert, 

dette innenfor den totale rammen til kommunalområdet. Resultatet på våre 

målsettinger viser at vi er på rett vei.  

Satsing på forebyggende tjenester er videreført i budsjettet for 2016. 
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Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling 
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6. Kultur og samfunnsutvikling 

6.1. Fakta om kommunalområdet 

 

Kulturadministrasjon og Næring 

Kommunalområdet er organisert med seks enheter, hvorav tre er kulturenheter og to 

er samfunnsenheter. Alle enheter styres av en enhetsleder. Kulturadministrasjon og 

Næring ligger direkte under kommunalsjef. Næring har ansvar for arbeidet med 

næringsutvikling og ivaretar også rollen som START koordinator for nyetablerere i 

kommunen. Kulturadministrasjon er en støttefunksjon i kommunalområdet som bistår 

kulturenhetene på tvers og jobber med felles rutiner, organiserer møteplasser mv. I 

tillegg har kulturadministrasjon ansvar for tilskuddsordningene og har 

prosjektlederansvar for TV aksjonen i kommunen. Overføringer til Kirkelig fellesråd 

og Andre trossamfunn utgjør 25 % av kommunalområdets budsjett. Daglig leder i 

Frivilligsentralen er ansatt i kommunen under kommunalsjef, men rapporterer til eget 

styre. 

Enhet for kommuneutvikling 

Enhet for kommuneutvikling har generelt ansvar for overordnet planarbeid. I tillegg 

ivaretar enheten miljøvern. Enheten jobber spesielt med by- og samfunnsutvikling, 

inkludert samferdsel.  

Plan og utbyggingstjenester 

Plan og utbyggingstjenester har fire fagavdelinger; byggesak, regulering, geodata og 

landbruk. De tre førstnevnte har egne selvkosttjenester. Enheten leverer tjenester til 

Infoland. 
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Kulturhuset 37 

Kulturhuset 37 består av Cafe Gul, Barn og Unge – som inneholder klubbdrift 

(Skoppum, UFO x 2 og Ferieklubb), Rockebrakka, Skateboardklubben og UKM. 

Tilrettelagte tilbud som Torsdagsklubben, Sanggruppa, varmtvannstilbud og Gode 

Venner, samt formidling – konserter, miljøarbeid og andre tiltak. Barne- og 

Ungdomsrådets administrative funksjon ligger også innunder enheten. 

Horten bibliotek 

Horten bibliotek er organisert med hovedbibliotek i Horten og filial i Åsgårdstrand. I 

tillegg drifter Horten bibliotek bibliotektjeneste ved Bastøy fengsel og Horten fengsel. 

Horten kulturskole 

Horten kulturskole har ansvaret for kulturskoletilbudet til barn og unge i kommunen. 

Kulturskole administrerer også Dirigentordningen for skolekorpsene, Den kulturelle 

spaserstokken og arrangerer den nasjonale Midgard konkurransen.  

Kulturskolen skal gi et opplæringstilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet og 

representerer en fordypning utover det obligatoriske skoleverket. Med gode tiltak og 

samhandling med interne og eksterne grupper, institusjoner og næringer innen kunst 

og kultur kan vi skape gode oppvekstvilkår, trivsel og tilhørighet for barn og unge. Ny 

Rammeplan for kulturskolene utdyper kulturskolens rolle som ressurssenter og 

samarbeidspart for øvrig kommunal sektor. Dette vil bli en naturlig oppgave å jobbe 

lokalt med i planperioden  

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling 

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling består av Bakkenteigen kulturhus, Galleri 

Ask og Den kulturelle skolesekken. Enheten har ansvar for offentlig utsmykking i 

kommunale bygg og arrangementer i kommunal regi. 
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6.2. Målsettinger 

  Alle innbyggerne i Horten kommune skal ha mulighet til å delta i varierte og gode kulturaktiviteter. 

        
Resultat  Ønsket resultat 

 
Akseptabelt resultat 

 
Ikke godkjent 

  
Skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser, 
kulturaktiviteter og møteplasser 

 

  
     

   
Samlet måling av antall- og type arrangementer 

 
Delvis utført  Utført 

   
Ikke utført 

 
 

Brukerundersøkelser 
 

Utført  Utført 
   

Ikke utført 

  
Sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud   

 

  
     

   
Flere brukere av kommunale kulturtjenester og flere 
aktive innenfor kulturtilbud  

Økning i antall 
arrangementer 

 2 % økning fra året før 
 

0 – 2 % økning fra året 
før  

Nedgang 
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Samfunnsutvikling 

 

Horten skal tilby plan- og utviklingstjenester til innbyggerne og næringslivet i nødvendig omfang og kvalitet. Trygghet for alle innbyggerne skal vektlegges. 

        
Resultat  Ønsket resultat 

 
Akseptabelt resultat 

 
Ikke godkjent 

  

Plan og utbyggingstjenester (PUT) skal bidra til gode 
løsninger for den enkelte innbygger og for samfunnet- 
forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i 
tjenesteproduksjonen 

 

  

     

  
 

Saksbehandlingstid 
 

Tallene er ikke 
tilgjengelige enda 

 

Kortere enn 
gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid i 
KOSTRA gruppe 13 

 

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid i 
KOSTRA gruppe 13: 
 Byggesaker med 12 

ukers frist: 39 
kalenderdager 

 Byggesaker med 3 
ukers frist: 18 
kalenderdager 

 Oppmålingsforretning: 
73 kalenderdager 

 

Lengre enn 
gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid i 
KOSTRA gruppe 13 

  

Brukerundersøkelser  
 

Utført  Utført 
   

Ikke utført 
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Resultat  Ønsket resultat 
 

Akseptabelt resultat 
 

Ikke godkjent  Ikke godkjent 

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

 

  
     

  
 

à jour i henhold til planstrategien 
 

A jour  
A jour iht. vedtatt 

planstrategi  
A jour med rullering 

 
Mer enn 6 måneder 

forsinket 

 

  

Resultat  Ønsket resultat 
 

Akseptabelt resultat 
 

Ikke godkjent 

Horten kommune skal av næringslivet i kommunen bli 
oppfattet som næringsoffensiv og fremstå som 
kunnskapsrik, proaktiv, løsningsorientert, forutsigbar og 
innovativ 

 

  
     

 
Brukerundersøkelsr i næringslivet 

 

Utført  Utført 
   

Ikke utført  
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Fra Gehls ”Bystrategi for Horten sentrum”

Status pr 2015:
Samlet måling av antall - og type arrangementer
Kulturområdet har like overordnede mål, men opererer på ulike arenaer. Det er viktig

for kulturområdet 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 de økonomiske rammene.

Kulturskolen har gitt opplæringstilbud til barn og unge innen musikk/sang, visuelle

kunstfag, dans og teater. Kulturskolen har i den forbindelse hatt en rekke

arrangementer:

Cafékonserter, utstillinger og elevkonserter/ - forestillinger gjennom hele skoleåret

Samarbeidskonserter med skolekorpsene i Løvøy kapell og på Familiedag i

Torpedoverkstedet

Frost - konsert på 37

Skole - og barnehagekonserter vår og høst.

Mål 1:
Skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser, kulturaktiviteter og

møteplasser
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 Barnas festkonsert – samarbeidskonsert med KNMM og Jannicke Kruse i 

Torpedoverkstedet 

 Samarbeidskonsert ”Viser for verdens barn” på biblioteket. Samarbeid med 

Skjærgården kulturskole og Horten Viser og Annet. Inntekten til SOS barnebyer.  

 Teaterforestilling ” Biggles spiser bananer” på 37 

 Midgardkonkurransen 2015 er gjennomført på KJV med over 70 deltakere fra ulike 

kanter av landet. 

 Kulturskolen deltok på fakkelvandringen Lys i mørke på KJV og på Julekonsert i 

Horten kirke 

 Den kulturelle spaserstokken: 40 institusjonskonserter samt 18 musikk- og 

sangsamlinger for små grupper demente. 

Kulturhuset 37 har hatt en rekke arrangementer i 2015: 

 37 har for 2015 arrangert UKM 10-13 og 13-18 i samarbeid med nordfylkene.  

 Det er også gjennomført tre workshopper for Unge Arrangører.  

 Det er videre gjennomført fire Åpen Scene, samt 3 konserter for ungdom med artister 

som Jonas Alaska, Comet Kid og Thulsa Doom, samt en konsert for barn ”Meg og 

Kammeraten min”.  

 Det har blitt arrangert 4 knøttedisko og 10 lønsjkonserter 

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling har hatt en rekke arrangementer i 

enheten:  

 Installert nye bevegelige lamper og sikkerhetsutstyr på Bakkenteigen 

 Variert årsprogram Bakkenteigen gjennomført med brukbart resultat 

 8 utstillinger avviklet i Galleri Ask 

 NRK Sommerbåten 

 Den kulturelle skolesekken har hatt et variert program med mange arrangementer 

Horten bibliotek har gjennom prosjektet Litteraturhus Vestfold og Rom for flere jobbet 

etter nye metoder. Det har ført til større satsning og en betydelig økning i 

arrangement og besøkende til arrangement.  Prosjektene er nå sluttført og tatt videre 

over i drift. Tilskuddene er nå borte og utfordringen ligger i å opprettholde sammen 

nivå og mengde på arrangement. Nytt er også at vi produserer en god del egne 

arrangement hvor personalets kompetanse og formidlingsevne er viktige faktorer. 

Formidling er et viktig kompetansehevingstiltak hvor de ansatte jevnlig blir kurset. 

Horten bibliotek har hatt en rekke arrangementer i enheten. Totalt har de ulike 

avdelingene hatt 303 arrangement med till sammen 7451 besøkende. 
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Herunder et utvalg: 

 Utstillinger, egne og profesjonelle aktører. 

 Bokturne for alle på grunnskoletrinnet. 

 DKS med 1. klasse besøk og introduksjon til biblioteket. 

 Bokprat for hele 8. trinn. 

 Eventyrstunder for 3-6 år samt samarbeid med Kulturskolen om Musikklek. 

 Egenproduserte bokkafeer på turne rundt i de fire Litteraturhusbibliotekene i 

Vestfold. 

 Formidling av årets bøker til lag og foreninger. 

 Et Litteraturhusbibliotekprogram som inneholder både underholdende og 

samfunnsengasjerende program, samt program om smale men viktige temaer. 

 Deltager og bidragsyter i Litteraturuka i Vestfold. 

 Språkkafeer 

Brukerundersøkelser 

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

brukerne er med våre tjenester. Resultatene bør legges til grunn for målrettet innsats 

for forbedring.  

 Kulturskolen-  brukerundersøkelse er gjennomført mai 2015 - evaluert og fulgt 

opp 

 Bakkenteigen kulturhus- brukerundersøkelse er gjennomført 

 Kulturhuset 37- Brukerundersøkelse gjennomført knyttet til sanggruppa 

innenfor tilrettelagte tilbud. 

Horten biblioteket har gjennomført målinger i forhold til hvor folk hører/leser om 

kommende program de deltar på i bibliotekets regi. Brukerundersøkelser er gjort på 

deltagere på enkelte arrangement.  

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 Økonomi- og handlingsplan 2016 og 

i virksomhetsplanene. 
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Status pr 2015:

Gjennom arbeidet med Kulturplan, målinger og brukerundersøkelser har kommunen

nå et bedret grunnlag for å jobbe målrettet med å få flere brukere av kommunale

kulturtjenester og flere aktive innenfor kulturtilbud.

Kulturskolen hadde 309 registrerte elevplasser pr oktober 2015. For barn under 8 år

er det startet følgende tilbud:

Kulturkarusell som følger skoleåret og to 8 ukers kunstkurs.

Babysang på 37 og Musikklek for 3 – 5 år på biblioteket er gratistilbud en gang i

måneden.

Det er fra august inngått avtale med barnehagene om kjøp av

Musikkterapitjenester til noen barn med vedtak. Dette tilbudet kan utvides.

Planlegging av nytt tilbud; matkurset KulMat – samarbeid med Helsestasjon,

HOPP og HSN.

Videreført gitarkurs på fle re nivåer for å minske lange ventelister. Det er nå kun

korte ventelister på piano og gitar. Undervisning på trekkspill og teater er avviklet

pga liten interesse. Erstattet med nye tilbud.

Det er innført friplasser fra august 2015. Tre elever får nå fripla ss etter søknad.

Kulturskolen har gjennom hele året hatt fokus på god markedsføring. Ny logo er

lansert, det er kjørt reklamekampanjer på Horten kino og på facebook. Alle elever har

fått tøynett med logo. Flyers har vært delt ut på alle skoler og barnehager.

Kulturhuset 37 har jobbet med utvikling av tilbudene for å sikre god deltakelse.

Det er vurdert å utvikle målgruppa for tilrettelagte tilbud, og bestemt at tiltak vil

igangssettes.

UKM vil utvikles og det skal lages en egen mønstring for Hort en.

Enkelte tiltak for ”Barn i fattige familier” er igangsatt og sak om

Opplevelseskort skrevet og tatt med inn i prosjektet Muligheter og Mestring

Mål 2 :
Sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud
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Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling

Utviklet og etablert ny design for Galleri Ask

Horten bibliotek har hatt to hovedmål for å sikre god deltakelse i kommunens

kulturtilbud.

Samhandle med de andre enhetene i kommunalområdet.

Holde besøkstallet stabilt.

Biblioteket har vært opptatt av å dele gode løsninger og arbeidsmetoder med

hverandre både i enheten o g kommunalområdet. Gjennom en godt etablert

møtestruktur i kommunalområdet og tett kontakt med de andre enhetslederne gir

dette nettverket en god delingskultur. Enheten bidrar i tillegg med å være

kontaktperson for å koordinere de nye kommunale hjemmeside ne i

kommunalområdet. Samarbeid innenfor arrangementssiden er etablert med de tre

andre kulturenhetene. Enheten har også jobbet aktivt med å være en attraktiv og

aktuell barne - og ungdomsavdeling. Her gjenstår videre satsning i de kommende år.

For å holde besøkstallet stabilt er det etablert rutiner for god markedsføring av

tjenester og arrangement bl.a. på sosiale medier. Arrangementshåndboka er tatt i

bruk for å sikre god kvalitet og profesjonell arrangementsgjennomføring før, under og

etter arrangement.

Status pr 2015:

Plan og utbyggingstjenester har hatt et generelt høyt aktivitetsnivå i 2015. Spesielt

innenfor oppmåling og byggesaksbehandling har pågangen av søknader har vært

langt høyere enn forventet. Noen større private reguleringsprosjekter har tatt lengre

tid enn opprinnelig planlagt, men det ser ut til at disse kommer for fullt i 2016.

Kvalitetssikring av digitale plandata har vært en prioritert arbeidsoppgave i 2015.

Tidligere vedtatte reguleringsplaner, med påfølgende reguleringsendringer, er

gjennomgått for å sikre at plandata som er tilgjengelig i k ommunens kartsystem er

oppdatert. Reguleringsplanene er lagt inn i et digitalt planregister, hvor også

planenes endringshistorikk framgår. God kvalitet på de digitale plandataene er

avgjørende for en forutsigbar og effektiv saksbehandling. Arbeidet med å e tablere et

Mål 3 :
Plan og utbyggingstjenester (PUT) skal bidra til gode løsninger for den

enkelte innbygger og for samfunnet - forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet
vektlegges i tjenesteproduksjonen
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fullstendig digitalt planregister vil fortsette i 2016. Registrering av dispensasjoner fra 

reguleringsplaner vektlegges i det videre arbeidet.  

Enheten tilstreber å følge opp mål og strategier som er nedfelt i strategisk 

næringsplan. Gjennomført kundetilfredshetsundersøkelse viser at næringslivet er 

langt mer fornøyd med kommunens saksbehandling av bygge- og reguleringssaker i 

2015 enn foregående år. 
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Fra Rørestrand

Status pr 2015:

À jour i henhold til planstrategien

Enheten har jobbet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt

kommunedelplan for sentrum og områderegulering for Karljohansvern der alle

planene ble ferdigs tilt innen fristen i 2015, og enheten er á jour i henhold til

planstrategien.

Mål 4:
EKU skal være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige

utvikling som samfunn og organisasjon
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I tillegg er kommunen del av miljøopprydningsprosjektet for Indre havn og

kommunedelplan for ny jernbane. Etter endelig vedtak av sentrumsplanen har

enheten også jobbet aktivt for å gjennomføre strakstiltakene i planen som blant annet

møblering av Apotekergaten, og sesongbaserte aktiviteter på torget med

skøytebane.

Enheten har prioritert å ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og

kommunedelplan for Horten sentru m. 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 dette.

Det er nå ansatt ny prosjektleder/ pla nlegger og ny miljørådgiver.

Status pr 2015:

Horten kommune har forbedret sin posisjon som en næringsoffensiv kommune fra

2014 - 2015 (brukerundersøkelse foretatt i januar/februar 2015 og 2016):

Mål 5:
Horten kommune skal av næringslivet i kommunen bli oppfattet som

næringsoffensiv og fremstå som kunnskapsrik, proaktiv, løsningsorientert,
forutsigbar og innovativ
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6.3. Rammefaktorer, resultater og prosjekter 

 

 

Ominnredning av bibliotekrommet og etablering av uteplass i tråd med 

Sentrumsplanen 

Kulturplan 

Kulturplanen ble vedtatt i 2015. Dette er Horten kommunes første Kulturplan og en 

viktig milepæl for kulturenhetene. Det ble jobbet godt på tvers i kommunalområdet og 

var bred medvirkning i prosessen. Vestfold fylkeskommune ga følgende 

høringsuttalelse: 
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Munch senter 

Vedtak i Kommunestyret 14.12.2015: Videre detaljregulering av Munchsenter 

utsettes til dialog med Thongruppen er fullført. 

Kommunen varslet i begynnelsen av 2015 oppstart av detaljregulering av Munch 

senter. Bakgrunnen for oppstarten var tilbakemeldingen fra arkitekt Ola Ulseth i 

november 2014 og møtet mellom Thon gruppen, Vestfoldmuseene, arkitektene og 

Horten kommune 18. desember 2014 der Olav Thon gruppen fortsatt var opptatt av 

rask fremdrift. Vedtak 23.02.2015 saksnummer K-020/15 Status Munch-senter og 

Munch maleri stanset arbeidet med detaljreguleringen. Bakgrunnen for dette var 

manglende nødvendige tilbakemeldinger fra Thon gruppen. Administrasjonen hadde 

flere ganger skrevet til Thon gruppen og etterlyst møtereferat og utkast til avtale. Det 

ble siste gang gjort 10. juli d.å., henvendelsene er ikke besvart. Det er nødvendig 

med tilbakemelding knyttet til drift av Munch senter for å kunne gå videre med 

reguleringsarbeidet.  

Thon gruppen tok i desember kontakt med Horten kommune og skal nå utarbeide 

forslag til leiekontrakt som tar utgangspunkt i to alternativer med bruk av 

Kiøsterudgården som senter der det ikke skal betales leie, og med bygging av nytt 

senter i tillegg der det skal betales leie.  

Drømmen om Horten 

Kommunestyret fattet følgende vedtak 22.06.2015: ”Det opprettes en permanent 

funksjon innenfor Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling som skal arbeide 

for å styrke Horten kommune som et attraktivt sted å komme til, etablere seg, 

arbeide, bo og leve i. Dette gjennomføres med dagens bemanning og et 

markedsføringsbudsjett i 2016.” 

Oppgaver som kommunalområdet jobber med i denne forbindelse og som er 

forankret i ny kulturplan, bystrategi og strategisk næringsplan er blant annet: 

 Ansvar for merkevaren Horten 

 Aktiviteter og opplevelser 

 Sentrumsutvikling 

 Kulturbasert næring og besøksattraktivitet 

 Studentbyen Horten 
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Kommunalområdet har i 2015 blant annet laget filmen #hortenlove. Det ble reklamert 

på Finn.no eiendom i Vestfold for filmen #Hortenlove i romjulen. Det er også laget en 

film om ”Festivalbyen Horten” som ble vist som kinoreklame på kino i Horten og 

Tønsberg i desember/ januar. Horten bibliotek har fått skjermer som viser relevant 

informasjon knyttet til kultur og byutvikling. Det er satt opp lerret og projektor som 

viser mer av ”Horten i Horten”- informasjon om Preus, Marinemuseet mv ved torvet. 

Det ble anlagt skøytebane i Horten sentrum i januar. 

Kommunevalget 

Kommunalområdet har vært involvert i kommunevalget 2015 gjennom at 

prosjektleder for valget har vært dedikert til valgoppgaver i en periode. I tillegg har 

enhetsleder for Kulturhuset 37 vært ansvarlig for å gjennomføre prosjekt 16-årsvalg i 

kommunen. Det ble blant annet laget en film som ble delt på sosiale medier og vist 

på kino. 
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6.4. Nøkkeltall  

Midlertidige KOSTRA-tall12 ble offentliggjort 15.mars. Figuren viser netto driftsutgifter 

for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K1313 

 

Detaljerte analyser for kommunalområdet presenteres i kommunens KOSTRA-

rapport som fremmes for politisk nivå i juni.  

  

                                                        
12 KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å 
rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune. 
13 K13 er en sammenlikning med tilsvarende kommuner i Norge. I denne gruppen er Horten sammenliknet med de 39 største kommunene i Norge 
utenom de fire største byene.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Horten 1 178 1 141 1 260 1 283 1 339 1 339

Vestfold 1 390 1 468 1 462 1 592 1 525 1 503

K13 1 666 1 703 1 767 1 866 1 905 1 921
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6.5. Økonomi 

6.5.1. Nøkkeltall for kommunalområdet  

Kultur og samfunnsutvikling 
Tall i 1000 

Regnskap 

2014 

Regnskap 

2015 

Budsjett 

2015 
Avvik i kr 

Avvik i 

% 

Kultur og samfunnsutv. Adm, inkl. næring 1 302 3 387 3 769 382 10,1 % 

Kulturskolen 4 913 5 320 5 503 183 3,3 % 

Biblioteket 8 087 8 677 8 704 27 0,3 % 

Virksomhet kultur*) 23 739 4 039 4 122 83 2,0 % 

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling 0 2 855 2 799 -56 -2,0 % 

Kulturhuset 37 0 4 514 4 678 164 3,5 % 

Plan og utbyggingstjenester (PUT) 5 626 5 453 6 350 897 14,1 % 

Enhet for kommuneutvikling (EKU) 6 546 4 144 4 866 722 14 ,8 

Overføring kirke og trossamfunn 0 12 649 12 804 155 1,2 % 

Sum netto driftsramme 50 323 51 038 53 595 2 557 4,8 % 

*) I 2014 var Bakkenteigen kulturhus, Kulturhuset 37 og overføring til kirke og trossamfunn organisert under virksomhet kultur som egne enheter. 
Dette ble synliggjort som egne resultatenheter  i 2015 
 

6.5.2. Vurdering 

Enhetene har hatt god økonomisk styring gjennom hele 2015 og ender stort sett i 

balanse. Det er innført prosjektregnskap per arrangement på Bakkenteigen 

kulturhus. Plan og utbyggingstjenester og Enhet for kommuneutvikling har hatt 

vakante stillinger som gir et mindreforbruk. I tillegg har en medarbeider på EKU 

jobbet med valg og således fått lønnsmidler fra Kommunalområde Administrasjon.  

6.5.3. Konklusjon 

Kommunalområdet jobber godt sammen og har en styringsdialog der rapporteringen 

refereres i HMS- og kvalitetsutvalgene. Enhetslederne har jobbet med 

økonomirapportering og fått god styring. 
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Kommunalområde Teknisk 
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7. Kommunalområde Teknisk

7.1. Fakta om kommunal området

Teknisk administrasjon og prosjekt

Overordnet ledelse herunder:

Saksbehandling av politiske saker

Økonomistyring på overordnet nivå for kommunalområdet

Ledelse av kommunalområde teknisk

Personalledelse på overordnet nivå

Støtte og veiledning for respektive enhetsledere

Rådgiver for administrasjonssjef og komm unens ledergruppe innen fagsaker -

kommunalteknikk

Styring og kontroll av bygg og anleggsprosjekter

Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB), ivareta kommunens deltakerandel i VIB

Enhet for Eiendom

Ivareta drift og vedlikehold av all kommunal eiendomsmasse. Kommunens

bygningsareal er ca 1 30 000 kvm

Ivareta ”Sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg”

Renhold av all kommunal bygningsmasse og leide bygg

Forvaltning av all kommunal eiendomsmasse

Salg/kjø p av eiendom/bygningsmasse

Oppfølging av avtaler for kommunens eiendommer iht . vedlikeholdsplaner og

forskrift om internkontroll

Sentralt Vaskeri leverer rent tøy til institusjoner fra barrierevaskeri for levering i

henhold til IK ”Behandling av tekstiler til institusjon”

Kjøkkentjeneste som leverer sikker og næringsriktig mat ih t . forskrifter

Kommunalsjef

Prosjekt Eiendom Drift og Anlegg
Kommunal

teknisk
Planenhet

Park og idrett
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Enhet for kommunalteknisk drift (Drift og anlegg) 

 Leverer operative tjenester hovedsakelig innenfor vei, vann/avløp, renseanlegg og 

pumpestasjoner 

 Enheten har ansvaret for kommunens anskaffelser og administrasjon av personell - 

kjøretøy, herunder eget verksted til bruk for alle kjøretøy til bla helseområdet 

 Enheten har ansvaret for anskaffelser og vedlikehold av alle anleggsmaskiner/utstyr, 

samt øvrige maskiner, utstyr og materiell 

 Brøyting i form av egen produksjon og administrasjon av innleide tjenester i 

vinterhalvåret 

 Ivaretar operative beredskapsfunksjoner ifm krise og eller andre situasjoner innen VA 

 Parkeringstjenesten betjener den konsesjon gitt av Samferdselsdepartementet som 

omhandler offentlig parkeringsdrift og kontroll. Herunder ordningen med parkeringskort 

for forflytningshemmede. Tjenesten leier ut ressurser til Horten Parkering AS 

 Torgleie, parkerings gebyr / tilleggsavgift, kontrollavgift 

 Drift og vedlikehold av kommunens bil- og maskinpark, samt annet tilleggsutstyr 

 Betjening og styring av enhetens beredskapslager 

 Ivaretakelse av nødstrømsaggregater 

Enhet for kommunalteknisk plan (KTP) 

 Forvaltningsansvar (inkludert rapporteringsansvar til overordnede myndigheter) for 

kommunens vei, VAR (vann, avløp og renovasjon) - systemer og - anlegg, samt ansvar 

for selvkostberegninger og fakturering av kommunale VARF (vann, avløp, renovasjon 

og feie) - gebyrer. 

 Saksbehandling og forvaltning i henhold til aktuelt lovverk – som veilov, forurensnings - 

lov, veitrafikklov m.v. 

 Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging på kommunal - 

tekniske nyanlegg og saneringsanlegg. 

 Prosjektering og utførelse (i samarbeid med Drift og anlegg) av VA - anlegg m.v. 

Enhet for park og idrett 

 Drift, vedlikehold og skjøtsel av: 

o Horten svømmehall 

o Alle kommunens park og grønt – arealer 

o Alle kommunens idrettshaller og gymsaler 

o Alle kommunens utendørs idrettsanlegg og kommunens lysløyper 
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o Alle friluftsområder (inkl. toalettanlegg), nærmiljøanlegg, park-

/grøntanlegg, utearealer ved kommunale bygg, lekeplasser og 

kommunens skoger. 

 Tildeling av treningstider i kommunale idrettsanlegg og koordinerer leie og 

bruk av friluftsområder.   

 Samarbeid med Horten idrettsråd, idrettslag, velforeninger, ideelle 

organisasjoner, overordnede myndigheter og andre kommunale enheter.  

 Innsendelse av spillemiddelsøknader. 

 Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging av 

nyanlegg og rehabiliteringer innen park, idrett og friluftsliv. 
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7.2. Målsettinger 

     Mål- og resultatstyring             

    Teknisk   
          

  Kommunalområde Teknisk – en viktig brikke i helheten 

      
Resultat 2015 Ønsket resultat Akseptabelt resultat 

 
Ikke godkjent 

 

  
Effektiv og god prosjektgjennomføring 

(bygg og anlegg)        

  

Oppfatning av servicenivå blant brukere ifm. 

prosjektgjennomføring 
4,6 Karakter > 4 Karakter >3 

 
Karakter < 3 

  

 

Økonomisk ramme overholdes 

OK, ingen 

større 

prosjekter med 

merforbruk i 

2015. 

Ingen større prosjekter med 

merforbruk 

Ingen større prosjekter med 

merforbruk  

Merforbruk på større 

prosjekter 

 
  Effektiv og målrettet eiendomsforvaltning 

       

 

 Energibruk – Snitt energi pr kvadratmeter 97 Energibruk < 140 kWh/kvm Energibruk < 160 kWh/kvm 
 

Energibruk >160 

kWh/kvm 

 

 

 Netto driftsutgifter til drift av eiendom pr 

innbygger 
3065 Kostnad <3000 Kostnad < 3200 

 
Kostnad > 3500 

 
  

Bidra til en effektiv og sikker 

vannforsyning og avløpshåndtering        
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  Beregnet vannlekkasjeandel (%) 29 % Lekkasje < 20 % Lekkasje > 25 % 
 

Lekkasje > 30 %   

 

Forurensningsutslipp (fosfor) fra overløp i 

avløpsnettet i forhold til total produksjon 
1,45 % Utslipp < 4,0 % Utslipp < 5,0 % 

 
Utslipp > 5,0 % 

 

 

Skadetilfeller pr år som skyldes feil i 

kommunalt VA-nett 
3 Antall skadetilfeller <= 2 Antall skadetilfeller <5 

 
Antall skadetilfeller >5 

 
  

Bidra til et godt og tilrettelagt idretts og 

friluftsliv        

  

Brukerundersøkelser for idrett, friluftsliv og 

fysisk aktivitet 
4,2 >= 4 >3 

 
<3   

 

Antall medlemmer i kommunens idrettslag 8 098 Antall>8300 Antall>7800 
 

Antall <7400 

 
  

Bidra til et god og sikker samferdsel i 

Horten kommune         

  

Antall skader på Horten kommunes kjøretøy 

hvor HK har skyld 
14 < 20 < 25 

 
> 25 

  

  Oppfatning av servicenivå blant brukere av vei 3,1 >= 4 > 3 
 

< 3   

 

Erstatningssaker grunnet hull i veiene 3 0 < 2 
 

> 2 

 
  

Bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø i 

Teknisk        

  Skader med sykefravær 0 0 1 
 

> 1   
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Status pr 2015:

Oppfatning av servicenivå blant brukere

Det er gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot enhetsledere som har fått

overlevert byggeprosjekter fra Prosjektenheten i Teknisk. Denne har gitt

tilbakemeldinger som er positive med en snittkarakter på 4,6.

Økonomisk ramme overholdes

Alle løpende investeringsprosjekter blir hver måned rapportert. Rapporten sendes til

kommunestyre, revisjon og kontrollu tvalget.

Prosjektledere ansvarliggjøres for resultatene i sine prosjekter.

Målet om ingen vesentlige avvik på større prosjekter er oppfylt for 2015.

Mål 1:
Effektiv og god prosjektgjennomføring (bygg og anlegg)
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Status pr 2015:

Energibruk – kostnad pr kvadratmeter

Kommunalområdet er blant de laveste i Vestfold innen energibruk pr kvm.

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

97 kr oner . Til sammenligning er snittet for Vestfold kommunene kroner 101 . K13

ligger lavere enn snittet for Vestfold, men det vurderes a t i disse tallene ligger det en

del feilrapportering.

Vedlikehold av kommunale bygg

Når det gjelder midler til planlagt vedlikehold ligger Horten kommune blant de

laveste. Effektiv d rift bidrar noe, men det viktigste momentet er at det er satt av for

lite midler til planlagt vedlikehold iht. veiledende normer .

Kommunalområde teknisk har i 2015 klart å øke avsatte midler til planlagt

bygningsvedlikehold fra 32 kr/kvm til 44 kr/kvm. Det te er lavere enn snittet i Vestfold

og K13.

Det bør imidlertid presiseres at tallene avhjelpes mye av avsatte investeringsmidler

som benyttes til målrettede oppgraderinger av bygningsmassen, hvor man oppnår:

Oppgradering av bygningsmassen

Reduksjon av dri ftskostnader

Nødvendig vedlikehold

Mål 2 :
Effektiv og målrettet eiendomsforvaltning
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Status pr 2015:

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 økonom isk kostnad for å komme

lavere i lekkasjeandel.

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

Ber egnet nivå for 2015 ligger på 29 % . Beregningen av lekkasjeprosent er endret for

2015 i forhold til tidligere år iht. krav fra Mattilsynet. Imidlertid ville Horten kommune

hatt en lavere lekkasjeprosent enn i 2014 dersom man hadde benyttet den gamle

beregningsmodellen. Dette begrun n e s med at v annforbruket ha r gått ned mellom

2014 og 2015.

Forurensningsutslipp (fosf or) fra overløp i avløpsnettet i 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 fosfor er på 1,45 % mot et mål på 4 % .

Mål 3 :
Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og avløpshåndtering
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Status pr 2015:

Brukerundersøkelser for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Det er for 2015 sendt ut en spørreundersøkelse hvor Horten kommune har spurt om

hvor gode vilkår idretten i Horten oppleves å ha.

Svarene kommer ut med en snittkarakter på 4,2.

Antall idrettsutøvere i kommunens idrettslag

Tall fra idrettskretsen vedr antall medlemmer i idrettslagene i kommunen legges ut

årlig. Dette gir en mulig indikasjon på hvor godt tilbudet legges til rette for idrettslig

aktivitet fra kommunen.

Oppnådd antall medlemmer for 2015 er 8098. Målet for 2015 er 8300 medlemmer.

Mål 4:
Bidra til et godt og tilrettelagt idretts og friluftsliv
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Status pr 2015:

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 2015 var antall skader hvor HK har skyld: 14

Dette tallet er betydelig redusert fra tidligere hvor antallet var langt høyere. Det har

vært gjennomført et godt arbeid, både blan t brukere og av Kommunalområde

T eknisk, for å red usere 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 2015: 3,1

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 2 015 var tallet: 3

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

saker.

Mål 5:
Bidra til et god og sikker samferdsel i Horten kommune
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Status pr 2015:

Antall ulykker med sykefravær:

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.

For 2015 var antall ulykker med sykefravær: 0

Mål 6:
Bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø i Teknisk
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7.3. Rammefaktorer, resultater og prosjekter 

I 2015 har Teknisk hatt fokus på fortsatt forbedringsarbeid og effektivisering: 

Herunder kan nevnes: 

 Iverksetting – PSIAM for ordreflyt og produksjonsplanlegging som medfører: 

 Absolutt sporbarhet i ordrer eller forespørsler 

 Kortsiktig og langsiktig produksjonsplanlegging 

 Forbedring av målesystemer for produksjon 

 Kvalitetsøkning i utførelse av produksjonen gjennom egenkontrollskjemaer 

 Kvalitetsøkning i gjennomføring av brannvern 

 Kvalitetsøkning gjennom sikring av innmeldte feilmeldinger 

 System for ytterligere bedring av risikovurdering er innført 

 Fortsatt fokus på riktig tilsetting og rekruttering av nytt personell. 

 Ytterligere tydeliggjøring av prioriteringen innen drift og vedlikehold av bygningsmasse. 

 Forbedringer av brukeravtaler og vedlikeholdsplaner. 

 Videreføring av fokus arealeffektivisering, herunder salg av arealer og gjenbruk av 

arealer inkludert fortetting og mer intensiv bruk 

 Videreføring av brannsikkerhet og rutiner. 

 Fortsatt forbedring av prosjektgjennomføring, herunder prosjektering, gjennomføring, 

sluttføring, FDV og overtagelse av prosjekter. 

 Fokus på bærekraftig vedlikehold som ble vedtatt av Kommunestyret 
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Videre har det startet og gjennomført flere investeringsprosjekter, et utdrag er listet i 

tabellen under: 

Prosjekt 

Granly Skole- utvidelse/rehab.2009/10/11 

Sentrum Skole – oppfølging av reklamasjoner 

Åsgården skole  – oppfølging av reklamasjoner 

Indre Havneby områdeplan  

Lillås skole nytt SFO-bygg 

Regulering av Langgrunn 

Bjørnestien bhg.utvidelse 

Investering diverse bygg 2015 

Barnehage Indre Havneby  

Holtan skole- renovering tak del A 

Horten Natursenter  

Infrastruktur Sletterødåsen vei, vann og avløp til barnehage 

Kirkebakken nærvarme -oppgradering 

Trafikksikkerhetstiltak 2015 

Sikringstiltak rundt komm.bygg, fjell og gjerder 2015 

Lystlunden -oppgradering park 

Strandpromenaden/ Rustadbrygga  VA 

Prosjekt borettslag unge med utv.hemming - utredning 

Dagaktivitetsplasser, demens Borre 

Forsterkede boliger - reetablering 

Ombygging av Freia 

Olavsgate 2015 

Kulturkvartalet 37, forprosjekt 2015 

Solskjerming Horten sykehjem 2015 

Møbler, utstyr og hvitevarer Horten sykehjem 2015 

Forprosjekt dagrehab. Braarudåsen, 2015 

Ombygging Kongeveien dagsenter 2015 

Omgjøring av Horten Rådhus 2015 

Kameraløsning/områdesikring skoler/bhg 2015 
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Etablering av renholdssoner 2015 

Oppgragering av branntiltak etter pålegg 2015 

Lokalhistorisk senter – elkjele og kloakknett 2015 

Oppgradering av lekeplasser, barnehager2015 

Asbestsanering Holtan skole 2015 

Bakkeåsen skole, elkjele/rehab toaletter og dusj 2015 

Karljohansvern, skolebygg oppgradering av bygningsmasse 2015 

Indre havn, oppgradering KNX-SYST 10 AVD.2015 

Borre sykehjem-oppgr knx-syst 2015 

Braarudåsen-jordvarme-etabl varmesentral 2015 

Horten kino-oppgr nødledelys 2015 

Nødvann selvkost 2015 

Sykkelplan 2015 

Kjøp/reinvestering biler maskiner og utstyr 2015 

Elbiler 2015-etabl ladestasjoner 

Forprosj idrettshall Lystlunden 2015 

Utstyr gymsaler og idrettshaller 2015 

Rehab kunstgress Åsgårdstrand 2015 

Kaldhall Nykirke 2015 

Uteareal Nykirke 2015 

Sanering div sluser/vannkummer 2015 

Strekning Salmakergt - Rustadgata 2015 

Lokes vei 2015 

Sluser/ vannkummer Nykirke 2015 

Nykirke vannverk 2015 

Kulvert gjestehavna - S.Enggate 2015 

Sandeelva p.st.- Trolldalen 2015 

Sandeelva p.st.- til Pauliveien 2015 

Vannledning Sletterødveien 2015 

Ballingsgate VA 2015 

Trostestien VA 2015 
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Etablering av 2 værstasjoner, avløp 2015 

Forprosjekt KIGE 2015 

Overvåking overløp 2015 

N C Nielsensgt 3A,rehab rådhuset i Åsgårdstrand 

Luktreduserende anleggstiltak på slambehandling, Falkensten RA 

Utskifting/separering Gundersensgate 

Oppgradering ledningsnett Aschehougs gate 

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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7.4. Nøkkeltall  

Midlertidige KOSTRA-tall14 ble offentliggjort 15.mars. Figuren viser netto driftsutgifter 

for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K1315 

 

 

 

 

                                                        
14 KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å 
rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune. 
15 K13 er en sammenlikning med tilsvarende kommuner i Norge. I denne gruppen er Horten sammenliknet med de 39 største kommunene i Norge 
utenom de fire største byene.  

2011 2012 2013 2014 2015 

Horten 2924 3188 2987 2942 3065 

Vesfold 3238 3362 3408 3585 3653 

K13 3676 3797 3960 4106 4406 
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2011 2012 2013 2014 2015 

Horten 62 50 28 32 44 

Vestfold 73 55 59 63 63 

K13 82 79 90 88 68 
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2011 2012 2013 2014 2015 

Horten 436 353 330 377 320 

Vestfold 488 490 483 504 489 

K13 514 513 502 503 405 
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Det vurderes at K13 resultat i 2015 skyldes feilrapportering i noen kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Horten  143 105 109 104 97 

Vestfold 120 110 116 104 101 

K13 121 111 114 95 82 
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Nøkkeltall 

Horten 

kommune 

2014 

Horten 

kommune 

2015 

(ureviderte 

tall) 

K 13 Vestfold 

Årsgebyr vannforsyning 1 890 2 251 2 274 2 588 

Årsgebyr for avløpstjenesten 3 342 3 731 3 240 3 764 

Årsgebyr for avfallstjenesten 2 284 1 919 2 385 2 041 

Årsgebyr for feiing og tilsyn 314 320 384 351 

Andre nøkkeltall     

Netto driftsutgifter i kroner til 

kommunal vei pr. innbygger 384 408 798 731 

Brutto investeringsutgifter til 

kommunale bygg pr. innbygger 747 3 108 3 181 4 192 

Detaljerte analyser for kommunalområdet presenteres i kommunens KOSTRA-

rapport som fremmes for politisk nivå i juni.  

  



Årsmelding 2015  Horten kommune 

116 
 

7.5. Økonomi 

7.5.1. Nøkkeltall for kommunalområdet  

Teknisk 
Tall i 1000 

Regnskap 2014 Regnskap 2015 Budsjett 2015 
Avvik i 

kr 
Avvik i % 

Teknisk administrasjon 19 652 21 365 21 464 99 0,5 % 

KTP adm og vei 3 455 2 961 3 402 534 15,7 % 

Bygningsdrift og vedlikehold 69 691 70 380 75 020 4 611 6,1 % 

Kommunalteknisk drift 8 095 10 879 8 508 -2 371 -22,9 % 

Park og idrett 10 407 9 827 10 349 522 5,0 % 

Selvkost KTP -19 125 -17 201 -20 373 -3 172 -15,6 % 

Sum netto driftsramme 92 175 98 158 98 370 212 0,2 % 

7.5.1. Vurdering av resultatet 

Kommunalområde Teknisk leverer for 2015 et positivt resultat på 0,3 mill. kroner. 

Resultatet skyldes følgende forhold: 

 God økonomistyring som medfører balanse innen tildelt ramme 

 Høy aktivitet innen vann og avløp (selvkost) grunnet ekstremvær belaster driftsresultat i 

negativ retning. 

 Veisystemet i Evjeveien påført skader for store summer som har belastet resultatet i 

negativ retning. 

7.5.2. Konklusjon 

Kommunalområdet Teknisk har i 2015 gjennomført et omfattende 

effektiviseringsarbeid og implementert tiltak i langsiktige planer. Målet for dette 

arbeidet er å ha bærekraftig vedlikehold av kommunal Infrastruktur innen utgangen 

av økonomi og handlingsplanperioden. 
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Kommunalområde Horten havnevesen 
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8. Kommunalområde Horten havnevesen

8.1. Fakta om kommunalområdet

Kommunalområdet har følgende organisasjonskart:

Drift
Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av godshavnen, ferjeterminaler for

riksveisambandet Horten - Moss, Langgrunn industriområde, småbåthavn og

gjestehavner i Åsgårdstrand og Horten. Enheten består av 5 årsverk.

Plan og eiendom
Ansvarsområdet omfatter alle eiendommer med bebyggel se i Åsgårdstrand, på

Langgrunn og i Horten havn, og dekker oppgaver som regulering og utvikling av

eiendommer, fradeling, utleie, salg og kjøp av eiendom. Oppgaven er også å

medvirke til at havnevesenets planer er koordinert med kommunens overordnede

plan er, eksempelvis økonomiplan, kommuneplaner, sentrumsplaner, byutviklings -

planer, scenarioarbeid etc.

Økonomi/ regnskap
Føring av regnskap, fakturering, budsjettering, rapportering, føring av statistikk,

protokollfører i havnestyret etc. for Horten havneves en.

Sekretær
Omfatter sortering av inn - og utpost, arkivering, administrere småbåthavn i

Åsgårdstrand, vinteropplag i gjestehavna/ Horten havn og havneverter, og generelle

sekretæroppgaver for kontoret.

Havnefogd

Driftsjef

Kranførere/
havnearbeidere

Plan og
eiendom ansv.

Økonomi/
regnskap

ansv.

Sekretær
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8.2. Målsettinger 

  
    Mål- og resultatstyring             

    Horten havnevesen             

  
«Horten havn skal være en foretrukken og kostnadseffektiv omlastingsterminal mellom sjø- og landtransport i Oslofjorden. 
Havnevirksomheten skal bidra til økt næringsutvikling, attraksjons- og opplevelsesutvikling i Horten kommune»  

      
Status  Ønsket resultat Akseptabelt resultat 

 
Ikke godkjent 

 

            

  

Mål 1 – Godshavn 
Horten havnevesen skal øke markedsandelen innen løst 
stykkgods       

  
Indikator til mål 1: 
Godsomslag i tonn pr år 

76.000 90-100.000 
>75.000 

 
<65.000 

  

  

Mål 2 – Godshavn 
Horten havnevesen skal etablere nye nisjer/ kunder 
gjennom aktivt markedsarbeid, og med bruk av nye 
lagringsareal på Langgrunn 

    
  

  
Indikator til mål 2: 
Rapportering av ny nisje/ produkt 

2 nisjer/ 12 
produkter 

4 nisjer/ 13 produkter 2 nisjer/ 11 produkter 
 

1 nisje/ 7 produkter   

  

Mål 3 – Fergehavn 
Horten havn skal gjennom en avbruddsfri 
tjeneste og i samsvar med nye 
konsesjonsbestemmelser bidra til økning i 
fergetrafikken 

     

  

  
Indikator til mål 3: 
Antall og lengde på avbrudd 

Ingen avbrudd  Ingen avbrudd 1 avbrudd a 1 uker 
 

2 avbrudd a 2 uker   

 

Indikator til mål 3: 
Trafikkutvikling av antall kjøretøy innen 2016 

1.793.353 1.860.000 kjøretøy  1.800.000 kjøretøy 
 

1.760.000 kjøretøy 

 

 

Mål 4 – Småbåtvirksomheten 
Horten havn skal ta markedsandel ift andre gjestehavner i 
Oslofjorden gjennom å satse på økt attraksjonskraft og 
gode opplevelser 
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Indikator til mål 4: 
Antall gjestedøgn i gjestehavner (Horten og 
Åsgårdstrand) innen 2016 

5.256 5.400 5.100  5.000 
 

 
Indikator til mål 4: 
Antall gjestedøgn fra bobiler 

1.221 1.300 i 2016 1.100 i 2016  1.000  

 

Mål 5 – Plan og eiendom 
Horten havnevesen skal optimalisere utleie og salg av 
ledige arealer/ lokaler 

    
 

 
Indikator til mål 5: 
Utleiegrad 

95% 100% 95%  <90%  

 
Indikator til mål 5: 
Omsetning utleie innen 2016 

7,6 mill 6,5 mill 6,0 mill  5,5 mill   

 

Mål 6 – Administrasjon 
Horten havn skal ha fokus på ansattes 
trivsel og sikkerhet 

     
 

 
Indikator til mål 6: 
Sykefravær 

2% 3% 4%  7%  

 
Indikator til mål 6: 
HMS avvik pr år 

<10 <10 <15  >15  
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Status pr 2015:

Horten havnevesen har hatt en økt aktivitet inne løst stykkgods. Mengden i godsomslag

er økt med ca 12.000 tonn fra 64.0000 til 76.000 tonn.

Status pr 2015:

I hovedsak er det samme nisjer og produkter som tidligere, men med tillegg av en type

stålrørtyper som blir lagret på et nyutviklet lagringsområde på Langgrunn.

Status pr 2015:

Horten havnevesen har ikke hatt avbrudd på sine installasjoner i 2015. All infrastruktur har

vært oppe og gått 100% med unntak av planlagt vedlikehold.

Fergetrafikken har hatt en svak utvikling fra 1.773.502 kjøretøy i 2014 til 1.793.353 kjøretøy

i 2015. Økning i antall kjøretøy utgjør 1,1%. Siden 2012 har utviklingen i antall kj øretøy flatet

ut med svært liten vekst pr år.

Mål 1 – Godshavn

Horten havnevesen skal øke markedsandelen innen løst stykkgods

Mål 2 – Godshavn

Horten havnevesen skal etablere nye nisjer/ kunder gjennom aktivt

markedsarbeid, og med bruk av nye lagringsareal på Langgrunn

Mål 3 – Fergehavn

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

konsesjonsbestemmelser bidra til økning i fergetrafikken
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Status pr 2015:

Horten havnevesen hadde en økning i antall gjestedøgn (båtdøgn) i Åsgårdstrand og

Horten fra 4.979 til 5.256 gjestedøgn. Økningen er på 6%. Nye gjestebrygger med strøm og

vann ble installert i mai/ juni 2015. Til tross for at havnevesenet mistet noe av sesongen ifm

oppgradering av gjestehavn i Horten, er økningen å betrakte som meget god.

Antall bobiler har hatt en svak nedgang fra 1.275 til 1.221 gjestedøgn. I hele juli ble det

gravd ned ny overvannsledning tvers over bobilparkeringen. Til tross for dette er nedgangen

svært beskjed en.

Status pr 2015:

Horten havnevesen har hatt en god utvikling av utleieinntekter fra 6,8 mill i 2014 til 7,6 mill i

2015. Endringen skyldes i h ovedsak nye leieinntekter på Langgrunn. Mer enn 95% av

utleiemasse er leid ut, med unntak av noe ledig kapasitet i Buehallen.

Status pr 2015:

Horten havnevesen har et lavt sykefravær, ca 2% korttids sykefravær. På langtids

sykefravær er fraværet høyere, noe som skylde s sen person som er langtidssykemeldt i

50%. Denne personen blir i løpet av kort tid endelig utredet og vil sannsynligvis få en

nedsatt arbeidsgrad.

Det er få avvik i havna. Ingen alvorlige hendelser eller personskader.

Mål 4 – Småbåtvirksomheten

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

satse på økt attraksjonskraft og gode opplevelser

Mål 5 – Plan og eiendom
Horten havnevesen skal optimalisere utleie og salg av ledige arealer/ lokaler

Mål 6 – Administrasjon
Horten havn skal ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet
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8.3. Rammefaktorer, resultater og prosjekter 

Rehabilitering gammelt fergeleie 

Rehabiliteringen av gammelt fergeleie har pågått i hele 2015. Prosjektet er blitt mer 

omfattende enn budsjettert og forutsatt. Rehabiliteringen er basert på en variabel 

mengdeavtale med Visinor, dvs arbeidet og kostnadene omfattes av hvor dyp skaden er i 

betongen og hvor mye armeringsjern som er korrodert bort. Det ble i 2015 godkjent utvidet 

investeringsramme for prosjektet. Ca 5.500 kvm flate er renovert. 

Salg av hotelltomt på Rustadbrygga 

Opprinnelig avtale med Horten Prosjektutvikling AS ble av Horten havnevesen erklært 

misligholdt som følge av svak framdrift og utvikling med hotellprosjektet. Ny avtale ble 

fremforhandlet med Horten Prosjektutvikling AS som er tydeligere på framdrift, hvilke plikter 

partene har og ikke minst hva som skjer dersom ikke noe skjer. 

Videreutvikle «dry port» på Langgrunn 

Nye områder er videreutviklet med ny drenering. Problemer med tidligere salt lager er løst 

med nytt dreneringssystem for overvann. I tillegg er virksomheten avsluttet. 

Det er revet tidligere kondemnabel bygningsmasse og nye arealer er klargjort for mulige nye 

lagringsareal. 

Det er fremforhandlet en endelig leieavtale med RS Tunet og det er igangsatt en 

reguleringsplan for Langgrunn.  

Horten gjestehavn med gjestehavnsområdet 

Gjestehavnsbryggene i Horten ble byttet ut med nye og det ble nytt opplegg for strøm- og 

vannforsyning – til stor glede for båtfolket. 

Horten havnevesen bidro økonomisk for å få igangsatt ny sykkel- og gangvei langs 

Strandpromenaden. Anlegget sto klart ca 1. desember. 

Reguleringsendring for hotell på Rustabrygga ble utarbeidet sammen med endelig 

utomhusplan for gjestehavnsområdet. Redningsmuseet ble lyst ut for salg.  

Nytt tak på Buehallen 

Taket på Buehallen ble renovert med nytt protandekke og med snøfangere. 
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8.4. Nøkkeltall  

Figuren viser omsetningsutvikling fra 2004. 

 

Figuren viser omsetning inkludert eiendomsinntekter fordelt på virksomhetsområder i 2014. 

 

Figuren viser utvikling av fergetrafikk fra 2003. 
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Figuren viser utvikling av trafikkhavna fra 2004 i godsomslag i tonn. 

 
 

Figuren viser utvikling av gjestehavnene fra 2003. 
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8.5. Økonomi 

8.5.1. Nøkkeltall for kommunalområdet  

Horten havnevesen 
Tall i 1000 

Regnskap 
2014 

2. halvår 

Regnskap 
2015 

Budsjett 
2015 

Avvik i 
kr 

Avvik i 
% 

Felles 8 272 18 768 18 411 357 2 

Trafikkhavna 438 -996 -391 -605 155 

Fergehavn -9 333 -17 624 -14 993 -2 631 18 

Øvrig virksomhet -1 643 -4 051 -6 324 2 273 -36 

Småbåthavn 403 426 -351 777 -221 

Driftsavdelingen 1 863 3 477 3 648 -171 -5 

Sum netto driftsramme 0 0 0 0 0 

8.5.2. Vurdering 

Avvik: 

Trafikkhavna: 

Økte inntekter i trafikkhavna gir avvik i forhold til budsjett. 

Fergehavn: 

Økte inntekter i forhold til budsjett, noe mindreforbruk på vedlikehold. 

Øvrig virksomhet: 

Det er i 2015 lagt nytt tak på ”Buehallen”, Moloveien 6b, etter fordelingsnøkkel ble 

halvparten av utgiftene ført som investeringsprosjekt, halvparten ført som vedlikehold i drift. 

Dette var ikke budsjettert for og medfører dermed en overskridelse på 1,5 mill. I tillegg er 

det overskridelser på konsulenttjenester i forbindelse med regulering av hotelltomt. 

Småbåthavn: Avvik skyldes innkjøp av brygger til Færderseilasen. Høststormen førte til 

skader i Åsgårdstrand som overskred budsjettet. Havnevesenet har valgt å sette bort drift 

av marinaen i Åsgårdstrand, denne avgjørelsen ble tatt etter at budsjettet var satt. Medfører 

avvik i forhold til budsjett på både utgift- og inntektssiden.  

Driftsavdelingen: Et større persontrafikkoppdrag med båt førte til økte inntekter for 

driftsavdelingen. I tillegg er det gjort et større vedlikehold på maskinparken enn budsjettert. 

8.5.3. Konklusjon 

Horten havnevesen hadde et mindreforbruk/ netto driftsresultat på kr. 5 188 514,81 mot 

budsjettert 4 653 000. 

  



Årsmelding 2015  Horten kommune 
 

127 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

09 
 
 

Finans 



Årsmelding 2015  Horten kommune 

128 
 

9. Økonomi 

Kapittelet redegjør for de forhold Administrasjonssjefen mener er sentrale for å kunne 

bedømme kommunens økonomiske situasjon pr utgangen av 2015 på et overordnet nivå. 

Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i følgende nøkkeltall:  

 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 

 Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 

 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 

 Likviditet 

 Avvik i forhold til vedtatt budsjett på kommunalområdene  

 Avvik innen finansområdet 

Etter nøkkeltallsanalysen vil utviklingen innen finanskostnader, skatteinngang og 

kommunens vedtatte økonomiske handlingsregler kommenteres særskilt. 

9.1. Økonomiske nøkkeltall 

9.1.1. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 

Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og hvor mye kommunen 

har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere 

års disposisjon. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene blir brukt som et mål på 

kommunenes økonomiske handlingsfrihet. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og 

fylkeskommunal økonomi (TBU)16 har anbefalt at denne størrelsen over tid burde ligge på 

1,75 prosent for å kunne si at kommunen har en sunn økonomisk drift. Horten kommunes 

regnskap for 2015 er avsluttet med et netto driftsresultat på 38,1 millioner kroner, 

tilsvarende 2,1 % målt i forhold til brutto driftsinntekter.  

Figuren på neste siden viser utviklingen på netto driftsresultat i prosent av brutto 

driftsinntekter for Horten kommune, Vestfold og K13 i perioden 2008-2015. Som figuren 

viser har resultatet for Horten kommune holdt seg stabilt de siste årene, mens resultatet for 

K13 og Vestfold bedret seg noe etter en nedgang for 2014. 

                                                        
16 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk 
bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommune 
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9.1.2. Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter 

Netto driftsresultat er en teoretisk fremstilling av kommunens økonomiske situasjon som 

ikke alltid viser det reelle bilde og det er flere poster som kan forstyrre det reelle 

økonomiske bilde til en kommune. Tidligere år har Administrasjonssjefen hatt spesielt fokus 

på premieavvik i forbindelse med pensjonskostnader og momskompensasjon som tidligere 

helt eller delvis ble inntektsført i driftsregnskapet. Fra og med 2014 ble 

momskompensasjonen ført direkte i investeringsregnskapet og forstyrrer dermed ikke det 

økonomiske bilde over driftsregnskapet. For 2015 var også kommunens premieavvik helt 

marginalt og har ingen vesentlig innvirkning på kommunens netto driftsresultat. Dette 

innebærer at Administrasjonssjefen vurderer bokført netto driftsresultat til å gi et riktig bilde 

av kommunens faktiske økonomiske situasjon for 2015. 

9.1.3. Disposisjonsfond 

Disposisjonsfond viser hvor mye Horten kommune har satt av til senere års drifts- og 

investeringsfomål. Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til dekning 

av utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet. Disposisjonsfondet er derfor den delen 

av reservene som gir best uttrykk for den økonomiske handlefriheten til en kommune. 

Horten kommune bør til enhver tid ha en buffer til å møte uforutsette hendelser, som svikt i 

inntekter eller økte utgifter. Kommunen vil automatisk sikre denne bufferen dersom store 

deler av et positivt netto driftsresultat settes på disposisjonsfond eller reduserer låneopptak i 

investeringsregnskapet.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Horten kommune -4,5 0,8 0,5 3,6 2,5 1,9 2,2 2,1

K13 -0,8 2,4 1,9 1,4 2,6 2,2 1 3,2

Vestfold -3,9 3,7 2,1 0,5 3,7 4,3 1,7 2,9
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Etter 2011 har Horten kommune styrket sitt disposisjonsfond. Hvor stort slike fond bør være 

for å kunne ha en sunn økonomi er vurdert av ulike forskningsmiljø i landet. 

Telemarkforskning har blant annet vurdert det slik at en kommune bør ha et 

disposisjonsfond på 5% -10% av brutto inntekter. Hvis dette skulle være førende for Horten, 

bør disposisjonsfondet være mellom 91-183 millioner kroner. Disse midlene vil kunne 

benyttes som en reserve eller for å delfinansiere investeringer og gjennom det kunne ta opp 

mindre i langsiktig gjeld, noe som vil være fornuftig i et langsiktig perspektiv.  

I løpet av 2015 økte disposisjonsfondet med 32,5 millioner kroner, hvorav 10,5 millioner 

kroner ble satt av i løpet av året grunnet et forventet mindreforbruk. Dette innebærer at 

Horten kommune pr utgangen av 2015 har et disposisjonsfond på 101,7 millioner kroner og 

oppfyller forskningsmiljøenes anbefaling med et minimum på 5 % av samlet brutto 

driftsinntekt.  
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9.1.4. Likviditet 

God likviditet innebærer å kunne betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. For å 

kunne vurdere kommunens likvide situasjon brukes likviditetsgrad 1 og 2 som en indikasjon 

på hvor god likviditeten er. Likviditetsgrad 117 bør være på over 2 og likviditetsgrad 2 bør 

være bedre enn 1.  

Følgende utvikling har vært på de to indikatorene de siste årene: 

 

Pr utgangen av 2015 har Horten kommune en likviditet som er over anbefalt grense. 

Likviditeten vurderes som anstrengt, og bør styrkes for å sikre en tilfredsstillende 

arbeidskapital i årene som kommer. Administrasjonssjefens vurdering av den styrkede 

likviditeten for 2015 skyldes et positivt netto driftsresultat, ubrukte lånemidler samt et 

minimalt premieavvik.  

  

                                                        
17 Likviditetsgrad 1 fremkommer gjennom å ta totale omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld. 

Likviditetsgrad 2 fremkommer ved (kasse+bank)/annen kortsiktig gjeld. 
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9.1.5. Avvik i forho ld til vedtatt budsjett på kommunalområdene

Horten kommune er organisert med seks kommunalområder med et bevilget budsjett som

fremkommer i tabellen under. Hovedoversikt pr kommunalområde:

Kommunalområde

Alle tall er i tusen.kr.

Regnskap

201 5

Vedtatt

budsjett
Avvik % - vis avvik

Administrasjon 66 861 68 587 1 726 2,5 %

Helse og velferd 479 245 478 399 - 846 - 0,2 %

Oppvekst 546 447 551 755 5 308 1 ,0%

Kultur og samfunnsutvikling 51 038 53 595 2 557 4,8 %

Teknisk 98 158 98 370 212 0 ,2 %

Horten havnevesen 0 0 0 0

Finans - 1 24 1 749 - 1 250 706 - 8 957 - 0, 7 %

Avvik fra budsjett er den økonomiske faktoren som følges tettest opp i den løpende året

med periodiske rapporter. Økonomianalysen pr kommunalområde tidligere i årsmeldingen

beskriver hovedfaktorene til de økonomi ske avvik .

Videre i dette kapittelet omtales finansområdet med fokus på skatteinntekter og langsiktig

gjeld. På finansområdet budsjetteres alle inntekter og utgifter som ikke tilhører de ulike

kommunalområdene. Fina ns kan deles opp i tre ulike kategorier, som er:

Netto inntekt fra overnevnte poster viser hvor mye Horten kommune har til fordeling mellom

kommunalområdene. For 201 5 var det budsjettert 1, 250 milliarder i netto inntekt.

Regnskapet har blitt avlagt med en netto inntekt som er 8 ,9 millioner kroner lavere ,

tilsvarende 0, 7 % avvik .

Frie inntekter

• Skatteinntekter

• Rammetilskudd

• Inntektsutjevning

• Integreringstilskudd

• Kompensasjonstilskudd

• Rentetilskudd

Gjeld og finansposter

• Langsiktig gjeld

• Rentekostnader

• Avdragsutgifter

• Renteinntekter

Øvrige fellesposter

• Pensjonskostnader

• Avsatte midler til

lønnsoppgjøret 2015

• Personforsikring

• Avskrivinger
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Hovedfaktorene til avviket skyldes: 

Korrigering på pensjon, sykelønnsrefusjoner og arbeidsgiveravgift: 

I forbindelse med innføring av nytt HR-system i 2014 regnskapsførte Horten kommune noen 

manuelle transaksjoner i forbindelse med refusjon på arbeidsgiveravigft av sykepenger i. 

Dette ble ikke korrigert helt korrekt i 2015 og ga en økt kostnadsført arbeidsgiveravgift på ca 

5 millioner kroner i tidligere prognoser som skulle vært ført på den enkelte enhet. 

Økte avdrag på kommunens langsiktige gjeld 

Avdragsbestemmelsene i kommuneloven er knyttet til kommunens samlede lånegjeld etter 

kommuneloven § 50 nr 1 og 2 og ikke til det enkelte lån. Kommunen kan betale mer enn 

planlagt for ett av sine lån, men mindre enn planlagt for andre lån. Avdrag tilsvarende 

minimumsavdraget skal regnskapsføres i regnskapet uavhengig om det betales mer eller 

mindre enn planlagt for det enkelte lån.  

Nivå på minimumsavdrag er ikke klart før avskrivninger på årets eiendeler er bokført i 

balansen. Når dette var gjort viste analyser at det måtte settes av en ekstra kostnadsføring 

på 1,8 millioner for å oppfylle lovens minstekrav til nedbetaling av kommunens langsiktige 

gjeld for 2015. 

Reduserte byggelånsrenter 

Det var vedtatt noen store investeringsprosjekt i 2015 hvor mye av kostnaden ikke kom i 

2015, men utsatt til 2016. Eksempler på dette var bygging av Granly skole og Bjørnestien 

barnehage. Dette medførte at byggelånsrenter som inntektsføres i driftsregnskapet ble noe 

redusert med ca 1 millioner kroner og ga finansområdet en redusert renteinntekt for 2015. 

Forsikringer 

Horten kommunes personforsikring kostnadsføres på finansområdet. For 2015 ble dette ca 

0,7 mill. dyrere enn budsjettert og reduserte området tilsvarende.  

Økte skatteinntekter 

Horten kommune fikk noe økte skatteinntekter i forhold til vedatt budsjett. Hovedårsaken til 

dette skyldes ekstraordinære inntekter fra fire skatteytere betalt inn 27.desember og som 

reduserte mindreinntekten tilsvarende.  

Øvrige poster på finansområdet var i henhold til budsjett.  
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9.2. Øvrige økonomiske analyser 

9.2.1. Langsiktig gjeld 

Horten kommune har pr 31.12.2015 følgende låneportefølje: 

Langsiktig gjeld 

Tall i mill. kr.  
2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Lån , egne tiltak 

ekskl. selvkost 
628,6  698,7  763,9  823,7  896,9  1 042,8  

Lån til vann- og 

avløpssektoren 
195,1  211,5  223,9  239,1  245,0  264,3  

Horten havnevesen  
    

85,9  100,9  

Formidlingslån 99,3  118,3  144,7  176,7  221,0  213,4  

Sum langsiktig gjeld 923,1  1 028,5  1 132,5  1 239,5  1 448,5  1 621,5  

Ved utgangen av 2015 har Horten kommune 1 621,5 mrd kroner i samlet langsiktig gjeld. 

Dette fordeles seg mellom lån til egne tiltak som påvirker kommunens tjenetseproduksjon. I 

tillegg er det lån til vann- og avløp, Horten havnevesen eller formidlingslån. Disse 

kategoriene finansieres enten av innbyggerne gjennom kommunale avgifter eller av Horten 

havnevesen som er et eget særregnskap i den kommunale driften.  

Risikoprofil på kommunens låneportefølje 

I løpet av 2015 er andelen fastrente økt med ca 10 prosentpoeng. Pr utgangen av 2015 har 

Horten kommune 45% i fastrente og resten i flytende rente. Dette er innen kommunens 

finansreglement som gir administrasjonssjefen mulighet til å ha lån i henholdsvis fast – eller 

flytende rente opp til 80% av samlet låneportefølje.  

Administrasjonssjefen vurderer imidlertid at kommunen bør øke sin andel fastrente til ca 

60%. Dette vil gi økt forutsigbarhet i forhold til dagens tjenesteproduksjon ved at kommunen 

ikke vil være så sensitiv i forhold til en ev renteoppgang i årene som kommer. Dette vil 

vurderes i forbindelse med tertialrapportene hvor økonomiske konsekvenser av en ev økt 

andel fastrente fremmes for politisk behandling.  
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9.2.2. Skatteinngang og inntektsutjevning

I 2015 ble det budsjettert en økt skatteinngang på 3,4 prosent i forhold til 2014. Lande t

budsjetterte med en vekst på 4,6 prosent og utgjør grunnlaget for kommunens budsjetterte

inntektsutjevning. Dette ble justert noe i forhold til kjente endringer pr terital gjennom

fjoråret. Pr utgangen av 2015 viste tallene at Horten kommune har 81,5% av

landsgjennomsnittet. Dette er en nedgang fra 2015 på 0,4% - poeng.

9.2.3. Lave skatteinntekter gir reduserte frie inntekter til Horten kommune

Landets k ommune r har ansvaret å tilby innbyggerne nasjonale velferdstjenester som er

avgjørende for innbyggernes livskvalitet og som ligger i kostnadsnøkk elen . Dette omfatter

bl.a. barnehagetjenester, skolefritidsordning, grunnskoleundervi s ning, voksenopplæring,

pleie - og omsorgstjenester, helsetjenester og tjenester for å gi innbyggere sosial tr ygghet.

Kommunene finansieres i hovedsak gjennom frie inntekt er som består av skatteinntekter og

rammetilskudd. De frie inntektene utgjør ¾ av kommunesektorens inntekter. Av dette utgjør

skatteinntektene om lag 40 % - poeng.

Figur en under viser hva Vestfolds kommuner og gjennomsnitt av hele landet har igjen å

disponer e av frie inntekter etter at utgiftsbehovet i inntektssystemet er trukket fra.

Grafen representerer ikke et overskudd i kommunene, men det man har igjen til å finansiere

tjenesteområder utenfor inntektssystemets tjenesteområde, bl.a. tekniske tjenester s om

veivedlikehold og brannvesen, kulturtilbud som tilskudd til barne - og ungdomsaktivitet,

utgifter til å betjene renter og avdrag på lån, til å gjennomføre investeringer m.v. Dette er
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utgifter kommunene ikke kan komme utenom. Kommuner som har lavt nivå på grafene i 

figuren over har dermed større utfordringer med å kunne gi sine innbyggere samme 

tjenestetilbud som kommuner med vesentlig høyere inntekter. Dette er årsaken til at dagens 

inntektssystem ikke legger til rette for likt tjenestetilbud i landets 428 kommuner. 

For å synliggjøre forskjellene ville en gjennomsnittlig kommune i landet hatt igjen 3 613 

kroner pr innbygger til å dekke de tjenestene som ikke ligger inne i inntektssystemet, mens 

Horten kommune sitter igjen med 1 429 kroner pr innbygger. Multiplisseres dette med antall 

innbyggere i Horten kommune utgjør dette en redusert inntekt for Horten sammenliknet med 

en gjennomsnittlig kommune på 57,5 millioner kroner.  

9.2.4. Økonomiske handlingsregler 

Administrasjonssjefen er opptatt av å kunne sikre en langsiktig bærekraftig økonomi som 

legger til rette for en forutsigbar tjenesteproduksjon i årene som kommer. For økonomi- og 

handlingsplan 2015-2018 ble det vedtatt flere handlingsregler som skal implementeres i 

kommunens budsjett i årene som kommer.  

For 2015 ble det vedtatt en handlingsregel som sier at Horten kommune skal overføre  

10 millioner kroner av sine drfitsmidler som egenfinansiering av vedtatte investeringer. Dette 

vil over tid gi reduserte rente- og avdragsutgifter for Horten kommune. Dette ble 

gjennomført i 2015 og videreført i 2016.  

I tillegg ble mindreforbruket fra 2014 benyttet til å øremerke midler til et fond pensjonsfond 

samt et fond som skal gå til ekstraordinært vedlikehold på kommunens infrastruktur. Dette 

vil over tid gi reduserte driftskostnader.  
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9.3. Øvrige økonomiske analyser 

Horten kommune gjennomførte 104 investeringsprosjekter i 2015. Brutto investeringsutgifter 

var totalt på kr. 217 mill. Fordeling pr. tjenesteområde var som følger: 

 

Grunnskoler 

Tjenesteområdet Grunnskoler hadde i 2015 en andel på 33 % av kommunens samlede 

brutto investeringsutgifter. 

De vesentligste investeringene var: 

 Byggeprosjekt Ny Granly skole, med en brutto investeringskostnad på kr 28,6 mill. Gammel 

skole er revet og ny skole vil stå ferdig høsten 2017. 

 Nytt SFO- bygg Lillås skole, kr 10, 6 mill. ferdigstilt 2015. 

 Nytt tak Holtan skole, kr 9,2 mill. ferdigstilt 2015. 

Administrasjon 

Tjenesteområdet Administrasjon hadde i 2015 en andel på 15 % av kommunens samlede 

brutto investeringsutgifter. 

  

Brutto investeringsutgifter pr. tjenesteområde i 2015 

Grunnskoler 33% Samferdsel 16% 

Administrasjon 15 % Vann, avløp og renovasjon 13% 

Idrett/naturforvaltning/friluftsliv 8% Helse og omsorg 6 % 

Kirker og kultur 4 % Næring 4 % 

Barnehager 2 % Øvrige 0,1% 
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De vesentligste investeringene var: 

 Ombygging av Horten Rådhus med en brutto investeringskostnad på kr 12 mill. Prosjektet 

skal etter planen ferdigstilles februar 2016. 

 Nytt HR system, kr 4,1 mill. som ble ferdig implementert i 2015. 

 Kjøp av PC og diverse IKT utstyr, kr 9 mill. ferdigstilt i 2015. 

Samferdsel 

Tjenesteområdet Samferdsel hadde i 2015 en andel på 16 % av kommunens samlede 

brutto investeringsutgifter. 

De vesentligste investeringene var: 

 Havna - oppgradering av gammel fergekai - med en brutto investeringskostnad på  

kr 27 mill., ferdigstilles mars 2016. 

Vann, avløp og renovasjon 

Tjenesteområdet, som finansieres av kommunale gebyrer, hadde en andel av samlede 

brutto investeringsutgifter på 13 % i 2015.  

De vesentligste investeringene var: 

 Strekningen Salmakergata - Rustadgata med en brutto investeringskostnad på kr. 5,4 mill., 

restarbeider sluttføres i 2016.  

 Utskifting/separering Gundersensgate med en brutto investeringskostnad på kr. 3,3 mill., 

restarbeider sluttføres i 2016. 

 Strandpromenaden/Rustadbrygga med en brutto investeringskostnad på kr. 3 mill., ferdigstilt 

2015. 

 Olavsgate, med en brutto investeringskostnad på kr. 2,5 mill., restarbeider sluttføres i 2016. 

 Forskuttering infrastruktur Sletterødåsen med en brutto investeringskostnad på kr. 2,3 mill. 

Ferdigbefaring avholdt, sluttoppgjør og restarbeider våren 2016. 

 Strømsveien/Tveitenveien med en brutto investeringskostnad på kr. 2 mill., ferdigstilt 2015. 

 Aschehaugsgate – oppgraderinga av ledningsnett - med en brutto investeringskostnad på kr. 

1,9 mill., ferdigstilt 2015. 

 Ballingsgate med en brutto investeringskostnad på kr. 1,5 mill., ferdigstilt 2015. 
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Øvrige prosjekter: 

 Investering diverse bygg 2015 - oppgradering av diverse kommunale bygg på til sammen kr. 

7,5 mill. Prioriteringer er gitt i plan for bærekraftig vedlikehold. Det er bl.a. foretatt: 

o Oppgraderinger på Braarudåsen, Holtan ungdomsskole og Orerønningen skole, 

herunder varmepumpe og SD-anlegg. 

o Oppgraderinger av SD-anlegg på Strandparken- og Skavli barnehage. 

o Diverse ombygging og oppgradering Nidaros, Freia og Kong Sverre, herunder 

elektro, adgangskontroll, ventilasjon med mer. 

 Innkjøp av møbler, utstyr og hvitevarer til sykehjem med en brutto investeringskostnad på kr 

2,6 mill.  

 Innkjøp og etablering av nødboliger med en brutto investeringskostnad på kr 1,9 mill.  

 Oppgradering av Lystlunden park (flerårig prosjekt) med en brutto investeringskostnad på kr 

1,7 mill. 

 Rehabilitering og oppgradering av idrettsanlegg / kunstgress Åsgårdstrand med en brutto 

investeringskostnad på kr 2,5 mill. 

 Kaldhall Nykirke med en brutto investeringskostnad på kr 2,4 mill., ferdigstilles 2016. 

 Rehabilitering Horten Kirke (flerårig prosjekt), med en brutto investeringskostnad på kr 4,1 

mill. 
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10. Menneskelige ressurser 

10.1. Personalsammensetting 

Utvikling ansatte og årsverk 

 Januar 2013 Januar 2014 Januar 2015 Januar 2016 
Årsverk  1617 1652 1787 1883 

Antall ansatte pr 011215: 2531 

Horten kommune har skiftet lønnssystem. Det betyr noen endringer i hvordan forskjellige forhold 

rapporteres. Ved skifte av lønnssystem vil det alltid oppstå avvik mellom rapporter fra gammelt 

system til nytt system. Registrering av ansatte som har hel eller delvis permisjon registreres 

forskjellig i det gamle og det nye systemet. Ansatte i permisjon er med i disse rapportene. De har 

ikke vært med tidligere år. 

Statistisk sett er ca 70 ansatte i svangerskapspermisjon til enhver tid. I tillegg kommer 

pappapermisjoner og andre permisjoner.   
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Seniorpolitikk

Seniortiltak i varetas ved individuelle tiltak etter samtaler mellom leder og ansatt.

Seniorsamtale er tatt med som del av årlig medarbeidersamtale for ansatte over 55 år, og

det er laget en mal for gjennomføring av seniorsamtale der det fokuseres på hva

arbeidsgiver og arbeidstaker kan bidra med for at den ansatte skal kunne fortsette i

stillingen så lenge som mulig.

Lærere over hhv 55 og 60 år har rett til å få omfordelt inntil 5,8 / 12,5 prosent av

undervisningsoppgavene sine til andre arbeidsoppgaver i henhold til Hov edtariffavtalen.

KLP bistår kommunen i samtaler med ansatte som nærmer seg pensjonsalder. Det

avholdes årlig en samling for ansatte over 60 år med informasjon fra KLP og NAV.

10.2. Medarbeidertilfredshet

HKI - undersøkelsen18 brukes over hele landet i mange typer virksomheter. 24 er et måltall

som viser god medarbeidertilfredshet. Svarprosenten varierer mellom 60 og 70 % fra år til

år.

Hki undersøkelsen følges opp med HKI - verksted i alle enheter, der de ansatte sammen

kommer t il noen tiltak som kan gjøre arbeidsmiljøet enda bedre.

Tallene varierer mye mellom enhetene. De enhetene som har spesielle utfordringer får

bistand fra HR - seksjonen til gjennomføring av HKI verksted for at de ansatte kan bidra til å

finne tiltak for å bed re arbeidsmiljøet.

Hver vår måles det i tillegg på identitet, samarbeid og arbeidsmiljø

18 HKI står for Human Kapital Indeks
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10.3. Nærvær 2015 

Utviklingen av sykefravær har vist en positiv tendens i flere år.  

2009 11,3 % 

2010 11,1 % 

2011 9,9 % 

2012 10,0 % 

2013 9,4 % 

2014 9,2 % 

2015 8,9 % 

Den gode utviklingen viser at det langsiktige, systematiske arbeidet gir resultater. Fokuset 

er på god oppfølging av ansatte, og med økt fokus på de som er tilstede. 

 

2015 var det siste året med deltagelse i satsingen Saman om en bedre kommune. Der 

Horten kommune deltok med et Nærværsprosjekt med formål å øke nærværet. Hovedfokus 

i prosjektet er å øke kommunikasjon med fastlegene, og å øke lederes kompetanse i syke-

fraværsoppfølging og nærværsarbeid. Det drives særskilt oppfølging av ansatte med 

spesielt høyt sykefravær. 

Prosjektet er evaluert, og det vil videreføres fokus på oppfølging av enkeltansatte med 

særlig høyt sykefravær. 
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10.4. Likestillingssituasjonen i Horten kommune 

Horten kommune har følgende tekst i alle utlysningstekster.  

”Vi ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å 

oppnå en balansert kjønns- og alderssammensetning.  Personer med minoritetsbakgrunn 

og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.” 

Det forekommer også at det skrives en oppfordring i enkelte utlysninger om at det 

underrepresenterte kjønn oppfordres til å søke. 

Mangfold 

Horten kommune har ansatte fra mange forskjellige land. Vi har ikke registrering av 

opprinnelsesland i vårt lønnssystem, og kan derfor ikke si noe om prosentvis 

sammensetting, lønnsnivå med mer.  

Det er tatt med et punkt i ansettelsesreglementet om at dersom det er søkere med 

”fremmedklingende” navn som er kvalifisert, skal minst en innkalles til intervju. Horten 

kommune har inngått en forpliktende avtale med IMDI om innkalling av kvalifiserte søkere 

med minoritetsbakgrunn til intervju.  

Rekrutteringsportalen vår gir muligheter for å markere for at man tilhører en særskilt gruppe, 

slik at de kan komme med i betraktning ved ansettelser. 

Kommunen deltar i Kvalifiseringsprogrammet gjennom NAV. Voksenopplæringen i Horten 

kommune bidrar med språkundervisning der det er nødvendig. 

Heltid og deltid 

En stor andel av deltidsarbeidende har redusert arbeidstid etter eget ønske, både ved at det 

er søkt om permisjon i henhold til Arbeidsmiljøloven, og for å ha mulighet til å ta 

enkeltvakter når det passer den enkelte. Det er i stor grad tilrettelagt for de som ønsker 

færrest mulig helgevakter, som har den konsekvens at det skapes mange små stillinger for 

å fylle bemanningsbehovet. Mange av disse småstillingene dekkes av studenter.  
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Lønn 

 

 

10.5. Generelt om personalpolitikk 

Horten kommunes personalpolitikk skal være helsefremmende, og bygge på følgende 

helsefremmende grunnelementer: 

 Positivt menneskesyn 

 Medvirkning 

 Bemyndigelse 

 Utvikling 

 Ansvarlighet 

 Livsfaseperspektiv 

Horten kommune ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsplass, med gode ledere og 

ansatte som yter gode tjenester til innbyggerne. 

Lederopplæring  

Lederopplæring er et viktig satsingsområde. Det er laget en plan for lederopplæringen. 

Planen er tredelt. 

 Opplæring av nye ledere 

 Lederforum,” sånn gjør vi det i Horten”. 3 timers møte hver mnd. 

 Inspirasjonsformiddag 1-2 ganger pr år. 
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Alle ledere innefor kommunalområde helse og velferd er midt i et utdanningsløp for ledere i 

regi av Høyskolen i Vestfold.  

Lærlinger 

Horten kommune vil ha behov for et økt antall fagarbeidere i årene som kommer. Den 

vedtatte opptrappingsplanen fra dagens 18 til 26 lærlinger følges opp i budsjettprosessen. 

I tillegg til dette brukes stipendmidler fra fylkesmannen til å utdanne ansatte assistenter til 

fagarbeidere. 
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11. Internkontroll 

Kommunelovens formålsparagraf (§1): 

”Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og 

fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og 

fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med 

sikte på en bærekraftig utvikling.1 Loven skal også legge til rette for en tillitskapende 

forvaltning som bygger på en høy etisk standard.2” (Lovdata.pro) 

11.1. Betryggende kontroll  

”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at 

den er gjenstand for betryggende kontroll”. Det er i tillegg en rekke bestemmelser i 

kommuneloven og særlover som kan knyttes opp mot internkontroll.  

Internkontroll blir definert som prosesser, systemer og rutiner som utformes og 

gjennomføres av de som har overordnet ansvar for god ledelse, styring og kontroll.  

 

11.2. Ledelse og styring i Horten kommune  

Kommunens roller i samfunnet 

Horten kommune som forvaltningsenhet har ulike roller å ivareta (kort oppsummert):   

Demokratirollen:  

Horten kommune plikter å sikre gjennomføring av frie, rettferdige og demokratiske valg, og legge til 

rette for et levende lokaldemokrati. 

Myndighetsrollen:  

Horten kommune utøver myndighet innefor flere saksfelt. Kommunen plikter å sikre likebehandling, 

rettsikkerhet og etterprøvbarhet.  

Tjenesteyterrollen 

Horten kommune har et omfattende tjenesteansvar overfor våre innbyggere.  

Utviklerrollen 

Horten kommune skal og bør være en viktig aktør i samfunnsutviklingen. 

Eierrollen 

Horten kommune som eier i foretak og interkommunaleselskap må sikre klarhet i roller og opptre 

profesjonelt og samtidig sikre egne planer for antikorrupsjon i slike sammenhenger.  
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Kommunens ledere skal gi retning og skape resultater innenfor de rammer som er gitt. 

Ledere har også ansvaret for å etablere og følge opp rutiner og systemer. Dette vil sikre god 

virksomhetsstyring, internkontroll og faglig forsvarlige tjenester til innbyggerne og brukere 

av tjenestene. I dette arbeidet inngår ansvaret for å utvikle en kultur som fremmer gode 

arbeidsprosesser, læring, forbedring og utvikling. 

Oppbygging av ledelses- og styringssystemet – forenklet oversikt 

Plan og styringssystemet skal tilrettelegge for god ledelse, styring og prioritering i alle ledd: 

 

Internkontrollen i Horten kommune har som mål å sikre: 

 Målrettet og effektiv drift  

 Etterlevelse av lover og regler 

 Pålitelig rapportering  

 Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak 

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) 

Årlig rulleres og utarbeides en sektorovergripende ROS med tilhørende plan for 

internkontroll med grunnlag i kommunalområdenes risikoanalyser og risikobilde. 
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Sektorovergripende styrende dokumenter og rutiner 

Hovedkapitlene i rutineportalen:  

 

Etiske verdier og samfunnsansvar 

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

også utarbeidet en etikkplakat hvor disse kjerneverdiene kort defineres: 
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Retningslinjene retter seg mot både ansatte og folkevalgte og ble vedtatt i kommunestyret i 

juni 2015. Administrasjonssjefen har i tillegg gitt mandat for å opprette et etisk arbeidsutvalg 

for en gitt tidsperiode, med følgende formål: 

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

 Bidra til en høy etisk standard i kommunen, og bidra til en etisk forsvarlig forvaltning av 

menneskelige og materielle verdier.  

 Bidra til at kommunens omdømme (tillit) til enhver tid opprettholdes og styrkes. 

 Skape 0-toleranse for korrupsjon 

Utvalget skal i prosess: 

 Tilrettelegge for organisasjonsutvikling i form av etikkfaglig læring i hele kommunen 

 Oversette de etiske verdiene til metoder, tiltak og styrke etterlevelse  

 Vurdere tilstrekkelige kontrollpunkter og risikoreduserende tiltak 

 Vurdere nye forebyggende og eksisterende tiltak, herunder varslingsordningen 

 Dialog med kommunalsjefgruppa for innspill samt stimulere til etisk refleksjon  

 Foreslå metoder for å håndtere konkrete saker og etiske dilemmaer.  

Kommunens etiske utvalg presenterer status hver måned i administrasjonssjefens 

ledermøte, og legger samtidig frem ”dagens etiske dilemma” for felles refleksjon. Det skal 

utarbeides en rapport med forslag til plan for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon 

(inkluderer praktiske tiltak). Internkontroll og tiltak for å beskytte mot misligheter skal alltid 

være et oppmerksomhetsområde. 

Kommunikasjon – Åpen, Nær og Synlig 

Kommunikasjonsansvarlig koordinerer og bidrar til at vedtatt kommunikasjonsstrategi er 

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

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

førende. 

Folkehelse - helsefremmende og forebyggende arbeid 

All planlegging i kommunen skal ha fokus på folkehelse og resultatene i folkehelseprofilen 

benyttes i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid både sektorovergripende 

og i kommunalområdene. 

Miljø 

Ny stilling som miljøvernrådgiver ble ansatt i 2015 for å sikre styrket innsats i forhold til 

klima og miljø. Natur og miljø er valgt ut som et fokusområde for den langsiktige utviklingen 

i Hortenssamfunnet (kommuneplanens samfunnsdel). 

Ajourhold av styringsdokumentasjon 
Plan for intern revisjon av overordnet system inkludert styringsdokumentasjon er utarbeidet 

og rulleres. De prioriteringer og tiltak som gjøres har en risikotilnærming.  

Viktige prioriteringer i 2015: 

 I 2015 har Horten kommune implementert Lovdata Pro varslingssystem med nye rutiner som 

presiserer ansvaret for lover, forskrifter og andre rettskilder. Det er også utarbeidet ny 

styringsdokumentasjon relatert til rettsanvendelse og enkeltvedtak. 

 Plan- og rapporteringsprosesser 

 Etiske retningslinjer/verdier og antikorrupsjonsarbeid 

 Kvalitetsdokument - policy for kontinuerlig forbedring og læring 

 Økonomisystemet revidert 

 Avvikshåndtering, forbedring og læring – nytt digitalt avvikssystem (KF avvik) 

 HMS – permen gjennomgått og revidert i samarbeid med bedriftshelsetjenesten 

 Nye rutiner utarbeidet i forbindelse med innføringen av nytt digitalt HR system 

 Bruk av E-læringsverktøy og opplæring 

 Policy for informasjonssikkerhet og tilhørende rutiner 

 Fysisk sikkerhet i kommunale bygg 

 Interne og eksterne revisjoner 

 Prosjektarbeid og innovasjon(påbegynt arbeid) 

- Samordning av prosjekter og systematisk oppfølging av kvalitet og effekter 

 Styrende dokumenter for kommunikasjon og informasjon 
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11.3. Kontrollspørsmålene i månedsrapporteringen - internkontroll  

a) Årshjulets aktiviteter er vedtatt og skal følges opp. Ulike internkontroll aktiviteter er lagt til ulike 

tidsperioder: 

 

b) Enhetsmålene skal være kjent og i bruk for måloppnåelse: 

 

c) Horten kommune står ovenfor en rekke risikoer som kan føre til uønskede hendelser. 

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

kommunens risikoer: 

 

d) Samfunnssikkerhet og beredskap: 

 Risikoområder initiert i enheten 

 Årlig revisjon av beredskapsplan 

 

e) Dokumentasjon av internkontrollen. Struktur og omfang når det gjelder dokumenter må 

tilpasses det enkelte områdets egenart, risiko og vesentlighet: 
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f) Avvik  

 Avvik meldes i forhold til brudd på lov og forskrift samt dokumenter og rutiner 

  Meldeordningen har et forbedringsfokus slik at avvik ikke skjer igjen.  

 Avvik ved eksterne tilsyn skal gi oversikt og status i kommunen hver måned 

 

 

g) Kommentar for siste måned 

Avslutningsvis skal det skrives en kort oppsummering av status innen fagfeltet 

internkontroll. 

11.4. Meldt status pr kommunalområde i året som gikk  

 

Kommentarer 

Alle kommunalsjefene meldte at de var i rute iht til årshjulets aktiviteter i 2015 for 

Internkontroll. Administrasjonssjefen har i etterkant av rapporteringen hatt 

virksomhetssamtale med hver kommunalsjef. Dette er en strukturert samtale som har til 

hensikt å få en felles og overordnet gjennomgang av måten kommunalområdet styres og 

ledes på, samt en evaluering av de resultatene som har vært oppnådd i 2015. 
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11.5. Tilsyn og kontroll- eksternt og internt 2015 

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 

gjennomført  

Forvaltningsprosjektet «Horten 

kommunes etterlevelse i forhold 

til lov om offentlige 

anskaffelser» 

Avsluttet  

Vestfold Kommunerevisjon 
(Regnskapsrevisjon) 

Revidering av årsregnskapet og 

løpende enhetskontroller  

Gjennomføres hvert år  

Enhetskontroller i perioden 

Verifikasjoner, interimsrevisjon 

og kontroller 
Årlig oppfølging 

Fylkesmannen i Vestfold 

Samfunnssikkerhet og 

beredskap  

CIM 

Tilsyn avsluttet  

Flere øvelser i Vestfold 

gjennomført 

NAV sosial Avsluttet 

Skolens arbeid med  

-elevenes utbytte av 

opplæringen  

- forvaltningskompetanse 

Felles nasjonalt tilsyn 

To tilsyn: 

Gjennomført på 2+2 skoler 

Avsluttet 

Etter henstilling fra 

miljødirektoratet: 

Falkensten renseanlegg. Tema: 

Planer, løpende drift, ROS 

Gjennomført inspeksjon 

I prosess med lukking av funn 

Forvaltningskontroll 

tilskuddsordninger i landbruket 

2015 

Gjelder produksjonstilskudd og 

tilskudd til regionale miljøtiltak 

Avsluttet 

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 

Tilsyn etter 

systemrevisjonsmetoden er 

gjennomført 
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arbeidsprosesser- forsvarlig 

håndtering av meldinger 

Fylkesmannen i Vestfold 

Tilsyn med helsetjenesten 

Horten fengsel 

Tilgjengelighet på helsehjelp, 

bruk av tolk, dokumentasjon, 

taushetsplikt, individuell plan. 

Avsluttet  

Arbeidstilsynet 

Myrløkken og Øderydningen 

Bolig for mindreårige flyktninger 
Avsluttet  

Skole 

Fagerheim skole  

Åsgårdstrand barnehage 

Avsluttet 

Avsluttet 

Avsluttet 

Datatilsynet 

Krav om redegjørelse vedr. 

behandling av 

personopplysninger om elever i 

skolen 

Internkontroll 

Informasjonssikkerhet 

Horten kommune 

Avsluttet  

 

 

 

Systemrevisjon 

Avsluttet 

Mattilsynet 
Stedlige kontroller på 2 

sykehjem 
Avsluttet 

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 

Løpende håndteringer av 

henvendelser 

v/kommuneoverlegen og 

Miljørettet Helsevern RE 

Kommuneoverlegen påser også 

at avvik og pålegg følges opp av 

berørte områder.  

Horten kommune 
v/administrasjonssjef 

Styringsdialog med  

kommunalsjefene som 

orienterer om status 

Månedlig rapport med 

oppfølging på områdene: 

Økonomi, Personal og IK og 

kvalitet i tjenestene  

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 



Årsmelding 2015  Horten kommune 

158 
 

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 

Barnevern 
Fosterhjemsordningen -2 tilsyn Besøksrutiner og iht rutiner 

Horten kommune 

Informasjonssikkerhet 

Intern gjennomgang og årlig 

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 Følges opp 

Økonomisjef 

Eierskapsmelding 
Ikke revidert - utsatt Planlagt 2016 

Horten kommune 

Vedlikehold og bygg- IK 

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 – farlige stoffer  System for håndtering  Fortløpende 
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11.6. Avviksoversikt – 2015 

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 et 

avvikssystem for å fange opp hendelser slik at vi har evne til forbedring og læring for å nå 

de mål som er vedtatt. Kommunen har også systemer for varsling og klager på vedtak.  

Kommunalområdene 2013 2014 2015 

Administrasjon 13 12 14 

Helse og velferd 2 416 1 578 1 575 

Oppvekst 59 34 169 

Kultur og samfunn 8 2 4 

Teknisk 35 15 27 

Horten havnevesen - 4 6 

SUM 2 531 1 822 1 95 

Kommentarer 
Tilbakemeldingene fra Fylkesmannens i den årlige kommunesamtalen viste ingen spesielle 

bemerkninger mht klager og avvik i tjenesteytingen. Dette innen ulike fag- og 

ansvarsområder. 2015 har vært en overgangsperiode og viser en avviksstatus hentet ut fra 

to ulike systemer. Kommunalområde Helse og velferd har en høy meldekultur og 

statistikken er derfor spesielt kommentert i kommunalområdets rapporteringsdel. 

Kommunalområde Oppvekst har økt meldekultur, dette kan sees i sammenheng med 

innføringen av et nytt og mer brukervennlig avvikssystem. Kommunalsjef Oppvekst melder 

at det ikke er innmeldt alvorlige avvik, og at avvik håndteres fortløpende. Kommunalsjef har 

nylig oppnevnt en nøkkelperson for å sikre læring, forbedring og god håndtering av avvik i 

hele oppvekstområdet.  

I følge politisk vedtak vil administrasjonssjefen legge frem en mer detaljert oversikt pr 

kommunalområde i tertialrapportene for 2016. Kommunen skal ha en felles forståelse for 

bruk av statistikkverktøyet (KF Avvik), og det er igangsatt et samarbeid for å utvikle 

hensiktsmessig bruk av systemet i alle kommunalområdene. Lukking av avvik på lavest 

mulig nivå vektlegges for kontinuerlig læring og forbedring. 

 



Årsmelding 2015  Horten kommune 

160 
 

11.7. Avsluttende kommentarer for oppfølging og videreføring i 2016 

Kommunalområdene melder at de er i rute mht internkontroll og årshjulets aktiviteter for 

2015. 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. I 

tillegg vil viktige prioriteringer i 2016 være: 

 Tildelingsbrev fra Fylkesmannen 

 Revidere Horten kommunes delegasjonsreglement 

 Ledelsesplattform 

 Rutineportalen 

 Opplæring 

 Miljøstyring – ”det grønne skifte” 
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12. Detaljerte regnskap 

12.1. Regnskapskjema 1A, drift 
 Regnskap 2015 Reg.budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015  Regnskap 2014   
Skatt på inntekt og formue -579.819.670 -571.332.000 -601.584.000 -552.533.846 

Ordinært rammetilskudd -687.505.043 -686.507.000 -660.755.000 -686.384.617 

Skatt på eiendom 0 0 0 0 

Andre direkte eller indirekte 0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd -51.778.952 -44.296.000 -39.847.000 -41.048.058 

Sum frie disponible inntekter -1.319.103.665 -1.302.135.000 -1.302.186.000 -1.279.966.521 

 

Renteinntekter og utbytte -11.404.164 -14.150.000 -13.650.000 -12.785.534 

Renteutgifter, provisjoner og 36.678.362 37.528.000 38.059.000 35.148.817 

Avdrag på lån 45.415.139 43.698.000 37.000.000 37.660.757 

Sum netto finansinntekter/-utg 70.689.337 67.076.000 61.409.000 60.024.040 

Til dekning av tidligere års resultat 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 32.564.141 33.031.700 0 36.789.474 

Til bundne avsetninger 5.188.515 4.653.000 0 5.227.238 

Bruk av tidligere års regnskap -32.331.700 -32.331.700 0 -31.114.506 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 

Netto avsetninger 5.420.955 5.353.000 0 10.902.206 

 

Overført investeringsregnskapet 25.484.000 25.520.000 10.000.000 2.009.000 

 

Til fordeling drift -1.217.509.374 -1.204.186.000 -1.230.777.000 -1.207.031.275 
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12.2. Regnskapsskjema 1B, drift 

Regnskap 2015 Reg.budsjett 2015 Opprinnelig bud 2015 Regnskap 2014 
Administrasjon 66.861.219 68.587.000 65.069.000 62.586.908 

Helse og velferd 479.244.866 478.399.000 459.727.000 513.040.557 

Oppvekst 546.447.110 551.755.000 527.383.000 514.988.819 

Kultur og samfunnsutvikling 51.038.150 53.595.000 51.633.000 50.322.603 

Teknisk 98.157.617 98.370.000 97.089.000 92.175.438 

Finans -5.471.324 -28.630.000 -29.876.000 6.248.650 

Horten havnevesen -18.768.264 -12.620.000 0 0 

Sum fordelt til drift -1.217.509.374 -1.204.186.000 -1.230.777.000 -1.207.031.275 

Regnskapsmessig mer-/mindrefor 0 0 0 -32.331.700 
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12.3. Økonomisk oversikt, driftsregnskapet  

Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett  Regnskap 2014 
Brukerbetalinger 85.647.597,73 81.092.000,00 81.092.000,00 83.626.510,70 
Andre salgs- og leieinntekter 164.688.745,34 160.467.000,00 161.267.000,00 135.567.049,42 
Overføringer med krav til motytelse 258.728.062,26 217.991.000,00 153.430.000,00 242.876.789,83 
Rammetilskudd 687.505.043,00 686.507.000,00 674.007.000,00 686.384.617,00 
Andre statlige overføringer 51.748.952,00 44.296.000,00 39.847.000,00 41.303.718,00 
Andre overføringer 1.069.715,78 360.000,00 360.000,00 1.413.013,91 
Skatt på inntekt og formue 579.819.670,43 571.332.000,00 588.332.000,00 552.533.846,18 
Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum driftsinntekter 1.829.207.786,54 1.762.045.000,00 1.698.335.000,00 1.743.705.545,04 
 
 
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter 957.195.940,73 940.370.000,00 848.009.000,00 893.649.359,35 
Sosiale utgifter 266.017.474,71 265.103.000,00 262.608.000,00 248.738.214,33 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod 204.655.398,87 186.466.000,00 188.188.000,00 199.193.097,44 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod 188.023.929,75 191.947.000,00 195.332.000,00 189.512.144,17 
Overføringer 109.658.551,01 89.529.000,00 130.288.000,00 126.894,495,47 
Avskrivninger 72.975.336,00 55.000.000,00 55.000.000,00 63.028.338,56 
Fordelte utgifter -4.932.670,20 -5.878.000,00 -7.278.000,00 -15.120.056,86 
Sum driftsutgifter 1.793.593.960,87 1.722.537.000,00 1.672.147.000,00 1.705.895.592,46 
 
Brutto driftsresultat 35.613.825,67 39.508.000,00 26.188.000,00 37.809.952,58 
 
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte 11.417.574,37 14.150.000,00 14.150.000,00 13.744.839,51 
Gevinst på fin. instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån 1.332.067,06 1.340.000,00 340.000,00 442.281,62 
Sum eksterne finansinntekter 12.749.641,43 15.490.000,00 14.490.000,00 14.187.121,13 
 
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger 36.680.504,09 37.469.000,00 40.869.000,00 35.151.877,60 
Tap på fin. instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 45.415.139,00 43.698.000,00 42.598.000,00 37.660.757,00 
Utlån 1.169.581,13 1.100.000,00 1.400.000,00 1.440.193,16 
Sum eksterne finansutgifter 83.265.224,22 82.267.000,00 84.867.000,00 74.252.827,76 
 
Resultat eksterne finanstransaksjoner -70.515.582,79 -66.777.000,00 -70.377.000,00 -60.065.706,63 
 
Motpost avskrivninger 72.975.336,00 55.000.000,00 55.000.000,00 63.028.338,56 
Netto driftsresultat 38.073.578,88 27.731.000,00 10.811.000,00 40.772.584,51 
 
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 32.331.700,43 32.331.700,00 0,00 31.114.505,58 
Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av bundne fond 15.695.975,92 3.899.000,00 3.783.000,00 22.911.561,37 
Sum bruk av avsetninger 48.027.676,35 36.230.700,00 3.783.000,00 54.026.066,95 
 
Overført til investeringsregnskapet 25.484.000,00 25.484.000,00 10.000.000,00 2.009.000,00 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til disposisjonsfond 32.564.140,71 33.031.700,00 3.801.000,00 39.784.505,58 
Avsatt til bundne fond 28.053.114,52 5.446.000,00 793.000,00 20.673.445,45 
Sum avsetninger 86.101.255,23 63.961.700,00 14.594.000,00 62.466.951,03 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 32.331.700,43 
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12.4. Driftsregnskap pr kommunalområde 
Grp Ansvar 1: 1 ADMINISTRASJON   Regnskap Buds(end) Avvik i  

  1 LØNN INKL. SYKEPENGEREF. 52.527 52.870 0,7 

  2 ANDRE UTGIFTER 20.541 20.714 0,8 

  3 INNTEKTER EKSKL. SYKEPENGEREF. -6.207 -4.997 -19,5 

Sum grp Ansvar 1: 1 ADMINISTRASJON 66.861 68.587 2,6 

 
Grp Ansvar 1: 2 HELSE OG VELFERD 

  1 LØNN INKL. SYKEPENGEREF. 500.676 483.873 -3,4 

  2 ANDRE UTGIFTER 125.565 104.424 -16,8 

  3 INNTEKTER EKSKL. SYKEPENGEREF. -146.996 -109.898 -25,2 

Sum grp Ansvar 1: 2 HELSE OG VELFERD 479.245 478.399 -0,2 

 
Grp Ansvar 1: 3 OPPVEKST 

  1 LØNN INKL. SYKEPENGEREF. 503.262 508.548 1,1 

  2 ANDRE UTGIFTER 162.443 137.012 -15,7 

  3 INNTEKTER EKSKL. SYKEPENGEREF. -119.259 -93.805 -21,3 

Sum grp Ansvar 1: 3 OPPVEKST 546.447 551.755 1,0 

 
Grp Ansvar 1: 4 KULTUR OG SAMFUNN 

  1 LØNN INKL. SYKEPENGEREF. 38.957 40.694 4,5 

  2 ANDRE UTGIFTER 28.251 26.139 -7,5 

  3 INNTEKTER EKSKL. SYKEPENGEREF. -16.169 -13.238 -18,1 

Sum grp Ansvar 1: 4 KULTUR OG SAMFUNN 51.038 53.595 5,0 

 
Grp Ansvar 1: 5 TEKNISK 

  1 LØNN INKL. SYKEPENGEREF. 74.456 75.572 1,5 

  2 ANDRE UTGIFTER 150.491 149.460 -0,6 

  3 INNTEKTER EKSKL. SYKEPENGEREF. -126.789 -126.662 -0,1 

Sum grp Ansvar 1: 5 TEKNISK 98.158 98.370 0,3 

 
Grp Ansvar 1: 6 FINANS 

  1 LØNN INKL. SYKEPENGEREF. -19.272 -31.924 40,6 

  2 ANDRE UTGIFTER 231.317 212.235 -9,6 

  3 INNTEKTER EKSKL. SYKEPENGEREF. -1.453.794 -1.431.017 -1,6 

Sum grp Ansvar 1: 6 FINANS -1.241.749 -1.250.706 -0,7 

 
Grp Ansvar 1: 7 HORTEN HAVNEVESEN 

  1 LØNN INKL. SYKEPENGEREF. 6.530 6.806 4,2 

  2 ANDRE UTGIFTER 37.055 23.052 -37,8 

  3 INNTEKTER EKSKL. SYKEPENGEREF. -43.586 -29.858 -31,5 

Sum grp Ansvar 1: 7 HORTEN HAVNEVESEN 0 0 0,0 

 
T O T A L T 0 0 0,0 
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12.5. Regnskapsskjema 2A - finansiering 

Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema 2A - investering

 Regnskap 

2015 

 Endelig 

budsjett 2015 

 Oppr. 

Budsjett 2015 

 Regnskap 

2014 

Investeringer i anleggsmidler 219 130 160    293 523 000    281 644 000    142 735 235    

Utlån og forskutteringer 34 284 176       49 780 000       50 000 000       32 276 689       

Kjøp av aksjer og andeler 4 294 003         -                     -                     42 724 833       

Avdrag på lån 37 385 352       6 095 000         6 095 000         30 928 069       

Dekning av tidligere års udekket -                     -                     -                     -                     

Avsetninger 26 802 245       8 396 000         3 897 000         40 566 996       

Årets finansieringsbehov 321 895 936    357 794 000    341 636 000    289 231 822    

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 178 335 361    262 920 440    267 172 000    142 589 321    

Inntekter fra salg av anleggsmidler 8 289 998         5 675 000         4 197 000         25 353 821       

Tilskudd til investeringer 2 801 000         6 202 000         -                     -                     

Kompensasjon for merverdiavgift 24 372 452       32 474 560       38 992 000       8 732 585         

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 29 425 350       6 095 000         6 095 000         27 034 068       

Andre inntekter 240 365            -                     -                     405 294            

Sum ekstern finansiering 243 464 526    313 367 000    316 456 000    204 115 087    

Overført fra driftsregnskapet 25 484 000       25 520 000       10 000 000       2 009 000         

Bruk av tidligere års udisponert -                     -                     -                     -                     

Bruk av avsetninger 52 947 410       18 907 000       15 180 000       83 107 735       

Sum finansiering 321 895 936    357 794 000    341 636 000    289 231 822    

Udekket/udisponert -                     -                     -                     0                         
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12.6. Regnskapsskjema 2B – kostnader pr prosjekt 

Pros.nr Prosjekt navn
Regnskap 

2015

Endelig 

budsjett 2015

Opprinnelig 

budsjett 

2015

Regnskap 

2014

301003 INNBYGGERPORTAL 2014 753 250 747 000 0 302 932

306769 Granly Skole 28 684 162 21 026 000 81 026 000 9 461 793

306770 Sentrum Skole- nybygg/ombygging 2009 317 333 325 000 0 2 674 380

306812 Barnehage Nykirke Sletterødåsen 0 0 0 11 250

306815 Takheiser sykehjem 2010/11/12 0 0 0 42 228

306820 ÅSGÅRDEN SKOLE 2011/12/13 2 245 844 6 394 000 0 -2 128 988

306821 Bankløkka/ Bromsjordet områdeplan 2010-2012 194 767 1 975 000 0 517 481

306853 Barnehage Baggerødbanen 2011/12 0 0 0 45 921

306856 NYTT HR-SYSTEM 2012 4 100 000 4 100 000 1 200 000 3 607 234

306875 Utvidet driftskontrollplattform renseanl.og pumpest. 2012 0 0 0 985 895

306879 Nygårdsfeltet vannverk 2012 0 0 0 70 170

306881 Lillås skole nytt SFO-bygg 2012 10 599 498 11 185 000 0 574 948

306889 Oppgradering ti lfluktsrom 2012 3 463 123 000 0 1 035 082

306899 Nødstrøm/agregat Horten kommune 2013 0 0 0 772 093

306901 Nytt driftsanlegg 2013 658 216 2 000 000 8 000 000 748 738

306904 Investering diverse bygg 2013 0 0 0 203 461

306910 Bjørnestien bhg.utv. ti l  10 avd. 2013 1 576 507 10 000 000 10 000 000 834 244

306913 Sykesignalanlegg Indre Havn sykehjem 2013 0 0 0 7 038

306915 Oppgr.grusbane til  gress Borre idrettspark 2013 0 0 0 1 004 581

306918 Salg av barnehagetomt Nykirke 2013 0 250 000 0 0

306919 St.Halvardsvei/ H.Svartesgt. 2013 0 0 0 2 302 290

306921 Geelmuydensgt.,Asylgt-Thoresensgt. 2013 0 0 0 64 894

306925 Harald Hansensgt. 2013 0 0 0 3 400

306931 Vipesvingen 2013 0 0 0 240 178

306933 Salg av Grønligata 21B,132/422 til  HE 0 0 0 5 467

306935 Holtan ung.skole-park. og trafikks. 35 000 35 000 0 55 348

306936 Kombidampovner sykehjemmene 2013 0 0 0 2 819

306940 Indre havneby- salg av eiendommer 142 598 121 000 0 378 486

306942 Biler hjemmetjenesten 2014 (10 stk) 0 0 0 1 803 168

306943 EDB 2014 0 0 0 4 198 592

306944 Rehabilitering kirkebygg 2014 0 0 0 1 500 000

306945 Rehabilitering og orgel i  Horten kirke 2014 0 0 0 6 200 000

306946 Etablering av renholdssoner 2014 0 0 0 564 808

306947 Investering diverse bygg 2014 0 0 0 6 007 154

306949 Barnehage Indre Havneby 2014 537 453 1 000 000 5 000 000 284 650

306950 Holtan skole- renovering tak 2014 9 161 175 9 214 000 8 000 000 785 586

306952 Horten Natursenter 2014 797 828 1 695 000 6 000 000 354 944

306953 Salg barnehagetomt Baggerød 0 0 0 517 110

306954 Salg av tomter og stripearealer 2014 0 0 0 89 756

306955 Makeskifte Grøteig 2014 (100/9 kjøp og 100/142 salg) 0 0 0 2 670 400

306957 Salg Beckerbo barnehage 2014 0 190 000 190 000 9 596

306958 Forskuttering infrastruktur Sletterødåsen 2014 2 267 080 3 190 000 3 190 000 8 067

306959 Kirkebakken nærvarme -oppgradering 2014 3 932 648 4 428 000 4 000 000 71 091

306960 Infrastruktur Skoppum- anleggsbidrag 2014 0 0 0 5 059 304
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Pros.nr Prosjekt navn
Regnskap 

2015

Endelig 

budsjett 

2015

Opprinnelig 

budsjett 

2015

Regnskap 

2014

306961 Sykkelplan 2014 0 0 0 1 515 509

306963 Trafikks ikkerhetsti l tak 2014 253 000 253 000 0 974 718

306964 Maskiner, bi ler og utstyr 2014 0 0 0 2 747 052

306965 Veihøvel  2014 0 0 0 1 987 500

306966 Ny bi l  Oppvekst 2014 0 0 0 199 900

306967 Ny bi l  hverdagsrehabi l i tering 2014 0 0 0 200 000

306969 Lystlunden -oppgradering park 2014 1 703 694 3 125 000 3 125 000 1 520 112

306972 Kantstein og kjøp/ overskøting veigrunn 2014 0 0 0 5 125

306974 Sanering Wesmannsvei -Kayesgt. 2014 0 0 0 1 830 797

306975 Strømsveien/ Tveitenveien del  1 - 2014 2 046 858 2 080 000 0 8 293 939

306976 Utbedring s jøledning Åsgårdstrand 2014 12 000 20 000 0 1 266 494

306977 Sørbygata  2014 0 298 000 0 1 701 008

306978 Strandpromenaden/ Rustadbrygga 2014 3 059 405 3 750 000 3 750 000 44 877

306979 Granlyveien ti l  Trimveien 2014 762 502 926 000 0 6 629 694

306980 Rass ikring Hara ld Kihles  vei  2014 249 013 500 000 500 000 0

306981 Storgata  37, 2014 0 0 0 98 227

306982 Bibl ioteket 2014 0 260 000 0 739 028

306983 Salg av Damgata  62, 2/534, 2014 0 0 0 1 050

306984 Prestegata  1-3,128/231 og 351- utkjøp areal  2014 0 0 0 5 638 722

306986 Pros jekt boretts lag unge med utv.hemming 2014 87 545 1 077 000 1 000 000 422 438

306987 TILSK. DAGAKTIVITETSPLASSER DEMENS INV.DEL 2014 791 805 1 631 000 0 569 525

306988 Forsterkede bol iger 2014 629 720 1 785 000 0 4 791 289

306989 Kjøp av Freia 0 0 0 23 575 525

306990 Ombygging av Freia 2 356 045 2 349 000 0 150 407

306991 A-melding 2014 221 569 351 000 0 261 073

306992 Kjøp av smartboard 2014 0 0 0 1 471 152

306994 Oppgradering uteareal  Nordskogen skole 0 0 0 125 000

306995 Fjernvarme Skagerak Varme AS KIGE 0 0 0 1 980 167

306996 Lekeapparater barnehager 2014 0 0 0 1 109 808

306997 Olavsgate 2015 2 499 239 4 100 000 4 100 000 186 115

307000 EDB 2015 3 629 755 4 000 000 4 000 000 0

307001 REHABILITERING KIRKEBYGG 2015-18 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0

307002 REHABILITERING OG ORGEL HORTEN KIRKE 2015-18 4 100 000 4 100 000 4 100 000 0

307003 HORTEN BIBLIOTEK 2015 908 378 962 000 700 000 0

307004 STORSAL BAKKENTEIGEN KULTURHUS 2015 1 027 661 1 075 000 1 075 000 0

307005 KULTURKVARTALET 37 FORPROSJEKT 2015 539 405 600 000 500 000 0

307006 SOLSKJERMING HORTEN SYKEHJEM 2015 468 281 2 000 000 2 000 000 0

307007 MØBLER,UTSTYR OG  HVITEVARER HORTEN SYKEHJEM 2015 2 596 778 2 798 000 2 798 000 0

307008 FORPROSJ.DAGREHAB.BRAARUDÅSEN, OMB.BRAARUDÅSEN 2015 0 500 000 500 000 0

307009 OMBYGGING KONGEVEIEN DAGSENTER 2015 0 1 500 000 1 500 000 0

307010 OMGJØRING AV HORTEN RÅDHUS 2015 12 039 565 12 750 000 12 750 000 0

307011 KAMERALØSNING/OMRÅDESIKRING SKOLER/BHG.2015 582 208 1 000 000 500 000 0

307012 ETABLERING AV RENHOLDSSONER/MASKINER 2015 591 741 600 000 600 000 0

307013 INVESTERING DIVERSE BYGG 2015 7 646 382 7 500 000 7 500 000 0

307014 OPPGR.AV BRANNTILTAK ETTER PÅLEGG 2015 2 679 857 3 000 000 3 000 000 0
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Pros.nr Prosjekt navn
Regnskap 

2015

Endelig 

budsjett 

2015

Opprinnelig 

budsjett 2015

Regnskap 

2014

307015 LOKALHIST.SENTER-ELKJELE OG KLOAKKNETT 2015 340 162 600 000 600 000 0

307016 FORPROSJEKT NY BHG ÅSGÅRDSTRAND 2015 20 278 500 000 500 000 0

307017 OPPGRADERING LEKEPLASSER BHG.2015 0 500 000 500 000 0

307018 GARTNERLØKKA-UTVIDEDE GARDEROBER 2015 0 500 000 500 000 0

307019 ASBESTSANERING HOLTAN SKOLE 2015 4 084 854 5 500 000 2 500 000 0

307020 BAKKEÅSEN SKOLE ELKJELE/REHAB.TOALETTER/DUSJ 2015 540 891 1 200 000 1 200 000 0

307021 BORRE UNGD.SKOLE-OMB VENTILASJON OG UTV.TAK 2015 0 3 000 000 3 000 000 0

307022 KJV SKOLEBYGG- OPPGR.BYGNINGSMASSEN 2015 3 994 961 4 000 000 2 500 000 0

307023 SENTRUM SKOLE-TILLEGGSARB.ETTER 2 ÅR 2015 3 568 524 2 000 000 2 000 000 0

307024 SØPPELCONT OG LYS HOLTAN SKOLE 2015 9 015 200 000 200 000 0

307025 INDRE HAVN-OPPGR KNX-SYST 10 AVD.2015 491 181 700 000 700 000 0

307026 INDRE HAVN-OMB VENT.ANL OG SD-SYSTEM 2015 0 300 000 300 000 0

307027 BORRE SYKEHJEM-OPPGR KNX-SYST 2015 410 098 500 000 500 000 0

307028 BRAARUDÅSEN-JORDVARME-ETABL VARMESENTRAL 2015 624 320 4 000 000 4 000 000 0

307029 REETABL FORSTERKEDE BOLIGER 2015 1 257 168 4 000 000 4 000 000 0

307030 INDRE HAVNEBY-KOSTN VED SALG AV EIEND 2015 215 554 250 000 250 000 0

307031 SALG AV TOMTER OG STRIPEAREALER 2015 6 842 40 000 40 000 0

307032 HORTEN KINO-OPPGR NØDLEDELYS 2015 348 267 500 000 500 000 0

307033 NØDVANN SELVKOST 2015 4 283 1 000 000 1 000 000 0

307034 SYKKELPLAN 2015 0 500 000 500 000 0

307035 KANTSTEIN OG KJØP/OVERSK VEIGRUNN 2015 0 150 000 150 000 0

307036 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2015 272 409 900 000 900 000 0

307037 BILER MASKINER OG UTSTYR 2015 5 045 157 5 000 000 5 000 000 0

307038 UTKJØP AREAL LANGGRUNN 2015 3 922 168 4 500 000 4 500 000 0

307039 ELBILER 2015-ETABL LADESTASJONER 0 550 000 550 000 0

307040 SIKRINGSTILTAK RUNDT KOMM BYGG FJELL OG GJERDER 2015953 836 1 000 000 500 000 0

307041 NY SKATEPARK LYSTLUNDEN 2015 0 500 000 500 000 0

307042 OPPGRADERING LEKEPLASSER 2015 0 1 000 000 1 000 000 0

307043 FORPROSJ IDRETTSHALL LYSTLUNDEN 2015 1 233 151 1 000 000 500 000 0

307044 UTSTYR GYMSALER OG IDRETTSHALLER 2015 252 733 250 000 250 000 0

307045 REHAB KUNSTGRESS ÅSGÅRDSTRAND 2015 2 512 494 2 500 000 1 250 000 0

307046 HAVNA-TREDJE FERGELEIE HORTEN 2015 0 500 000 500 000 0

307047 HAVNA-KATODISK BESKYTTELSE-FERGEKAIA 2015 599 563 1 000 000 1 000 000 0

307048 HAVNA-MARINA ANLEGG ÅSGÅRDSTRAND 2015 820 782 1 500 000 1 500 000 0

307049 HAVNA-BUEHALLEN NYTT TAK 2015 1 418 237 1 500 000 1 500 000 0

307050 KALDHALL NYKIRKE 2015 2 442 466 11 750 000 3 400 000 0

307051 UTEAREAL NYKIRKE 2015 176 828 200 000 200 000 0

307052 EN LEVENDE BY 2015 410 563 500 000 500 000 0

307053 HAVNA-OPPGRADERING BYROM I HAVNA 2015 1 266 842 2 000 000 2 000 000 0

307054 KOMMUNALE VEIER 2015 0 200 000 200 000 0

307056 HAVNA-OPPGR GJESTEHAVN OG OMRÅDER 2015 5 287 847 5 150 000 5 150 000 0

307057 HAVNA-PÅKOSTNING GML FERGEKAI 2015 28 966 113 30 000 000 20 000 000 0

307058 HAVNA-LANGGRUNN 2015 1 329 064 2 250 000 2 250 000 0

307059 HAVNA-H1+H2 UTOMHUSPLAN 2015 125 803 1 300 000 1 300 000 0

307060 Sigurdsvei/ St.Halvardsvei  VA 2014 0 0 0 1 444 515
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Pros.nr Prosjekt navn Regnskap 2015
Endelig 

budsjett 2015

Opprinnelig 

budsjett 2015
Regnskap 2014

307061 Thorsvei  VA 2014 0 0 0 1 079 634

307062 Aschaugsgate VA 2014 0 0 0 479 434

307063 SANERING DIV SLUSER/VANNKUMMER 2015 1 805 617 1 600 000 1 600 000 0

307064 BORREVN - PEDERSGT- HANCKEGATA 2015 0 0 4 300 000 0

307065 STREKNING SALMAKERGT - RUSTADGATA 2015 5 383 546 7 100 000 7 100 000 0

307066 LOKES VEI 2015 0 4 700 000 4 700 000 0

307067 SLUSER/ VANNKUMMER NYKIRKE 2015 0 100 000 100 000 0

307068 NYKIRKE VANNVERK 2015 0 300 000 300 000 0

307069 KULVERT GJESTEHAVNA - S.ENGGATE 2015 915 624 800 000 800 000 0

307070 SANDEELVA P.ST.- TROLLDALEN 2015 3 975 2 000 000 2 000 000 0

307071 SANDEELVA P.ST.- TIL PAULIVEIEN 2015 0 3 000 000 3 000 000 0

307072 VANNLEDNING SLETTERØDVEIEN 2015 261 977 375 000 0 0

307073 BALLINGSGATE VA 2015 1 513 601 1 650 000 0 0

307074 TROSTESTIEN VA 2015 577 618 550 000 0 0

307075 ETABLERING AV 2 VÆRSTASJONER-AVLØP 2015 385 129 400 000 0 0

307079 KJØP AV RIDDERVOLDSVEI 2, 2015 1 250 000 1 282 000 0 0

307080 KJØP AREAL KJV BARNEHAGE 2015 215 775 215 000 0 0

307081 PROGRAMVARE SELVKOST 2015 166 837 150 000 0 0

307082 KJØP/ ETABL.DEN 8. FORSTERKEDE BOLIGEN 2015 0 600 000 0 0

307084 KJØP AV PC 10.KLASSE 2015 2 882 582 2 870 000 0 0

307086 SØLVKRONEVEIEN 7, GNR/BNR.130/415 0 9 000 0 0

307087 FORPROSJEKT KIGE 2015 14 319 250 000 0 0

307088 KJØP AV SMARTBOARD 2015 557 073 557 000 0 0

307089 OVERVÅKING OVERLØP 2015 0 1 175 000 0 0

307090 N C Nielsensgt 3A,REHAB RÅDHUSET I ÅRGÅRDSTRAND175 057 3 000 000 0 0

307091 LUKTREDUSERENDE ANLEGGSTILTAK PÅ SLAMBEHANDLING, FALKENSTEN RA483 246 483 000 0 0

307092 UTSKIFTING/SEPARERING GUNDERSENSGATE 3 338 104 0 0 0

307093 OPPGRADERING LEDNINGSNETT ASCHEHAUGSGATE 1 938 746 0 0 0

307094 EDB FLYKTNINGEPROSJEKT, SKOLE 2 560 734 3 000 000 0 0

307095 KJØP AV LEKEUTSTYR, BARNEHAGE 2015 469 456 550 000 0 0

307096 MODULBYGG 40 639 3 250 000 0 0

307097 KJØP AV BOLIGER, ENSLIG MINDREÅRIGE FLYKTNINGER 14 614 6 000 000 0 0

307098 SMARTBOARD, SKOLER 219 738 220 000 0 0

307099 INVENTAR, NYBYGG RUS/PSYKISK HELSE 178 600 179 000 0 0

307100 PC OG IPAD, SKOLER 1 246 856 1 072 000 0 0

307101 Freia  Fart og Fri tid KJV 296 829 0 0 0

307102 Li l lås  skole - møbler og inventar 2015 192 273 0 0 0

350015 Sanering av forurensning Excide 123 159 0 0 0

309047 Havna -påkostning gml  fergekai  - 12 9574333

309051 Havna - langgrunn 2014 499603

309053 Havna - kjøp av arbeidsbåt 2014 335629

309054 Havna - H1+H2 utenomhusplan 2014 100148

309056 Havna - oppgradering Wisbech porta lkrav 14 4312934

T O T A L T 219 130 160 293 523 000 285 894 000 142 735 235
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12.7. Hovedoversikter - investeringsregnskapet 
 
Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom 8.067.445,88 5.194.000,00 3.716.000,00 25.353.821,00 
Andre salgsinntekter 222.551,50 0,00 0,00 264.890,50 
Overføringer med krav til motytelse 4.180.651,13 3.882.000,00 851.000,00 6.291.068,17 
Kompensasjon for merverdiavgift 24.372.451,61 47.402.000,00 39.389.000,00 8.732.584,62 
Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre overføringer 2.801.000,00 2.801.000,00 0,00 0,00 
Renteinntekter og utbytte 83.289,75 0,00 0,00 140.403,00 
Sum inntekter 39.727.389,87 59.279.000,00 43.956.000,00 40.782.767,29 
 
Utgifter     
Lønnsutgifter 9.785.787,27 0,00 0,00 4.151.847,52 
Sosiale utgifter 3.271.859,66 0,00 0,00 1.488.470,06 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 174.650.505,16 296.332.000,00 285.894.000,00 125.604.578,04 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1.449.556,16 483.000,00 0,00 2.532.755,06 
Overføringer 29.972.451,61 0,00 0,00 8.957.584,62 
Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum utgifter 219.130.159,86 296.815.000,00 285.894.000,00 142.735.235,30 
 
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån 37.385.352,00 6.095.000,00 6.095.000,00 30.928.068,98 
Utlån 34.284.176,43 50.000.000,00 50.000.000,00 32.276.688,90 
Kjøp av aksjer og andeler 4.294.003,00 -220.000,00 0,00 42.724.833,00 
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til ubundne investeringsfond 3.762.292,00 8.396.000,00 3.897.000,00 24.677.821,00 
Avsatt til bundne investeringsfond 23.039.953,20 0,00 0,00 15.889.175,05 
Sum finansieringstransaksjoner 102.765.776,63 64.271.000,00 59.992.000,00 146.496.586,93 
 
Finansieringsbehov 282.168.546,62 301.807.000,00 301.930.000,00 248.449.054,94 
 
Dekket slik:     
Bruk av lån 178.335.360,87 238.149.000,00 270.655.000,00 142.589.320,57 
Salg av aksjer og andeler 81.075,00 0,00 0,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån 25.320.699,86 6.095.000,00 6.095.000,00 20.742.999,45 
Overført fra driftsregnskapet 25.484.000,00 25.484.000,00 10.000.000,00 2.009.000,00 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond 0,00 24.700.000,00 14.700.000,00 4.748.712,56 
Bruk av bundne driftsfond 19.814.826,47 2.812.000,00 0,00 1.276.707,63 
Bruk av ubundne investeringsfond 2.689.000,00 4.567.000,00 480.000,00 77.082.314,73 
Bruk av bundne investeringsfond 30.443.584,42 0,00 0,00 0,00 
Sum finansiering 282.168.546,62 301.807.000,00 301.930.000,00 248.449.054,94 
 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
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12.8. Anskaffelse og anvendelse av midler 
 
Anskaffelse av midler     Regnskap  Reg. budsjett Oppr.budsjett           Regnskap i fjor 
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1.829.207.786,54 1.762.045.000,00 1.698.335.000,00 1.743.705.545,04 
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 39.644.100,12 59.279.000,00 43.956.000,00 40.642.364,29 
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 216.570.066,91 259.734.000,00 291.240.000,00 177.659.844,15 
Sum anskaffelse av midler 2.085.421.953,57 2.081.058.000,00 2.033.531.000,00 1.962.007.753,48 

 
Anvendelse av midler     
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1.720.618.624,87 1.667.908.000,00 1.570.764.000,00 1.642.867.253,90 
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 219.130.159,86 296.815.000,00 285.894.000,00 142.735.235,30 
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 159.228.755,65 138.142.000,00 140.962.000,00 180.182.418,64 
Sum anvendelse av midler 2.098.977.540,38 2.102.865.000,00 1.997.620.000,00 1.965.784.907,84 

 
Anskaffelse - anvendelse av midler -13.555.586,81 -21.807.000,00 35.911.000,00 -3.777.154,36 
Endring i ubrukte lånemidler 73.822.639,13 0,00 0,00 68.419.547,21 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 
Endring i arbeidskapital 60.267.052,32 -21.807.000,00 35.911.000,00 42.626.194,07 

 
Avsetninger og bruk av avsetninger     
 
Avsetninger 87.419.500,43 46.873.700,00 8.491.000,00 133.224.527,51 
Bruk av avsetninger 100.975.087,24 68.309.700,00 18.963.000,00 137.001.681,87 
Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 
Netto avsetninger -13.555.586,81 -21.436.000,00 -10.472.000,00 -3.777.154,36 

 
Int. overføringer og fordelinger     
 
Interne inntekter mv 111.267.416,20 86.412.000,00 72.328.000,00 82.513.845,17 
Interne utgifter mv 111.267.416,20 86.062.000,00 72.378.000,00 82.513.845,17 
Netto interne overføringer 0,00 350.000,00 -50.000,00 0,00 
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12.9. Balansen 
EIENDELER        Regnskap 2015           Regnskap 2014 

Anleggsmidler 4.487.727.218,16 4.255.787.856,25 
Herav:   
Faste eiendommer og anlegg 2.157.702.488,45 2.061.323.417,04 

Utstyr, maskiner og transportmidler 99.211.928,33 58.508.633,46 

Utlån 219.637.975,38 211.090.984,75 

Aksjer og andeler 103.596.846,00 99.383.766,00 

Pensjonsmidler 1.907.577.980,00 1.825.481.055,00 

 

Omløpsmidler 651.969.750,35 551.240.894,27 

Kortsiktige fordringer 178.344.661,83 162.773.353,98 

Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 

Premieavvik 118.537.643,77 133.109.553,45 

Aksjer og andeler 0,00 0,00 

Sertifikater 0,00 0,00 

Obligasjoner 0,00 0,00 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 355.087.444,75 255.357.986,84 

SUM EIENDELER 5.139.696.968,51 4.807.028.750,52 

 

EGENKAPITAL OG GJELD   

Egenkapital 889.549.950,57 773.486.076,01 

Herav:   

Disposisjonsfond 101.777.604,33 69.213.463,62 

Bundne driftsfond 47.347.717,21 54.804.828,98 

Ubundne investeringsfond 28.144.973,14 41.130.846,00 

Bundne investeringsfond 40.184.151,01 33.529.193,47 

Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 32.331.700,43 

Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 

Kapitalkonto 679.702.217,28 550.082.755,91 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -7.606.712,40 -7.606.712,40 

 

Langsiktig gjeld  3.975.735.799,02 3.799.593.259,35 

Herav:   

Pensjonsforpliktelser 2.357.849.404,00 2.351.064.373,33 

Sertifikatlån 0,00 0,00 

Andre lån 1.617.886.395,02 1.448.528.886,02 

Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 

 

Kortsiktig gjeld 274.411.218,92 233.949.415,16 

Kassekredittlån 0,00 0,00 

Annen kortsiktig gjeld 274.411.218,92 233.949.415,16 

Derivater 0,00 0,00 

Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 

Premieavvik 0,00 0,00 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5.139.696.968,51 4.807.028.750,52 

Ubrukte lånemidler 168 928 099 95.105.459,89 
 
 
 
 
 
__________________________________                         ________________ 
Ragnar Sundklakk Ole Kristian Grinde  
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12.10. Oversikt endring arbeidskapital 
 Regnskap 2015 Regnskap 2014 
 
OMLØPSMIDLER   
Endring betalingsmidler 99.729.457,91   10.763.270,24 

Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 

Endring kortsiktige fordringer 15.571.307,85 54.450.784,16 

Endring premieavvik -14.571.909,68 34.803.282,81 

Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 100.728.856,08 100.017.337,21 

 

KORTSIKTIG GJELD   

Endring kortsiktig gjeld (B) -40.461.803,76 -13.770.939,86 

 

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 60.267.052,32 86.246.397,35 

 
 
 
 




