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PS 70/18 Interpellasjoner



 

 

INTERPELLASJON  

 

 MIDLER TIL  

MUDRING/RESTAURERING  VAUERKILEN. 
 

 

Forholdene for bunnlevende organismer og sedimentet er vurdert som Svært dårlige 

av NIVA-(Norsk Institutt for vannforvaltning) i 2016.  

NIVA konkluderte med at tilførslene av organisk materiale til kilene er for store i 

forhold til vannutskiftningene.  

Dette fører til at alt oksygenet nær bunnen brukes opp og at levevilkårene blir svært 

vanskelige for bunnlevende dyr. 

Kilene og pollene  avsnøres fra Vauerkilen og havet utenfor. Vannutskiftningen 

stopper opp og skaper alvorlige miljøproblemer. 

 

Hvaler Høyre har i kommunikasjon med Østfold Fylkeskommune funnet søkbare 

midler til miljørestaurering/mudring.   

Det kreves delfinansiering/spleiselag mellom Hvaler kommune og tilgjengelige 

midler fra Østfold Fylkeskommune.  

Østfold Fylkeskommunen har avsatte midler til dette formål.  

Det er i Fylkeskommunen til disposisjon ca NOK 6 millioner for bruk til slike 

forhold, i tillegg til øvrige midler i andre fond. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Hvaler Høyre ber om forslag til vedtak: 

 

1. Igangsette de nødvendige undersøkelser for å utføre mudring/restaurering, 

samt innhente allerede utarbeidede utredninger om Vauerkilen. 

2. Ber om at Hvaler kommune i samarbeid med Østfold Fylkeskommunes 

miljøavdeling igangsetter prosessen, blant annet med kostnadsrammer. 

3. Hvaler kommune søker Østfold Fylkeskommune om midler til 

mudring/restaurering av Hvalsund og utløpet mot Papperhavn i Vauerkilen. 

4. Kostnadene innarbeides i nytt budsjett for Hvaler kommune, sekundært hentes 

midlene fra disposisjonsfond. 

5. At KVU om nødvendig utarbeides. 

6. At dette kommer opp i Kommunestyret til behandling som en senere sak. 

 

 

Hvaler Høyre 

Lars Egil Lande 
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PS 71/18 Spørsmål



 

Hvaler kommune 
 
 
 
 
  
 
 
Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Råd for eldre og funksjonshemmede 30.10.2018 30/18 
Administrasjonsutvalget 30.10.2018 34/18 
Utvalget for samfunnsutvikling 31.10.2018 134/18 
Utvalget for personrettede tjenester 31.10.2018 48/18 
Formannskapet 01.11.2018 56/18 
Kommunestyret 15.11.2018 72/18 

 
Tertialrapport 31.08.2018 
 
Sammendrag 
I denne tertialrapporten melder flere virksomheter utfordringer med å holde vedtatte budsjettrammer. 
To av våre seksjoner melder om forventet merforbruk ved årets slutt. Alle virksomhetene innen 
seksjon Helse og velferd melder om forventet merforbruk ved årets slutt og samlet ventes dette å 
utgjøre mellom 4 – 4,5 millioner kroner. Seksjon Samfunnsutvikling forventer et merforbruk på mellom 
2 – 2,5 millioner kroner og dette kan i sin helhet relateres til forventet mindreinntekter innen 
virksomhet Areal og byggesak.  
 
På investeringssiden foreslås det å rebudsjettere netto 15 145 000 kroner vedr utbygginger på 
Dypedalsåsen fra fjorårets investeringsbudsjett. Samtidig foreslås det å omdisponere midler mellom 
noen investeringstiltak og samlet medfører dette til en reduksjon i lånebehovet med 173 000 kroner. 
 
Rådmannen foreslår også å øke skatteanslaget med 7 millioner kroner, øke eiendomsskatteanslaget 
med 0,4 millioner kroner, samt nedjustere anslaget på rammeoverføringer fra staten med 3 millioner 
kroner. Mesteparten av forventet merinntekt på 4,4 millioner kroner foreslås avsatt til 
disposisjonsfond, mens 2 millioner kroner foreslås til dekning av økte kostnader til legevakt og 
øyeblikkelig hjelp plasser. 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok økonomiplan 2018 – 2021 den 14.12.2017 samtidig som budsjettrammene til 
seksjonene og virksomhetene for 2018 også ble fastsatt. 
 
I retningslinjene som staten har satt til investeringsbudsjettet i 2010, vil nødvendige endringer i 
budsjettet vurderes opp imot kravet om realistisk budsjettering og balansekravet. Dersom 
inntektsrammene og bevilgningene i kommunens vedtatte budsjett til investeringene ikke lenger 
tilsvarer de inntekter og utgifter som kan forventes i løpet av året, vil det være nødvendig å foreta 
budsjettjustering av investeringsbudsjettet. Kravet til budsjettbalanse innebærer at ved alle 
budsjettendringer må det vedtas et finansieringsbehov og hvordan dette skal finansieres. 
 
 
 
 
Vedlegg 
Tertialrapport 31.08.2018 
 
Innkomne merknader 
 
 
Hjemmelsgrunnlag 

Saksnr 2018/2135 - Tertialrapport 
31.08.2018 - Doknr 1 

Arkivkode 152 
Saksbehandler Kurt Skarning 
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Kommunelovens kapittel 8 
Kommunens reglementer for delegert myndighet. 
Finansreglementet. 
 

Vurdering 
Etter åtte måneders drift viser prognosen noen økonomiske avvik i forhold til planlagt nivå på 
tjenesteproduksjonen.  
 
Seksjoner og virksomheter oppsummert 
Seksjon for Organisasjonsutvikling og stabsfunksjoner. 
Det forventes et resultat i tråd med vedtatt budsjettramme for 2018. 
 
Seksjon for Oppvekst 
Det forventes foreløpig et resultat i tråd med vedtatt budsjettramme for 2018 for seksjonen samlet 
sett. Det er imidlertid flere forhold som kan forverre resultatet for flere av virksomhetene. 
Rettighetslovgivning og fravær legger press på flere av virksomhetene i seksjonen.  
 
Seksjon for Helse og velferd 
Seksjonen forventer det et samlet merforbruk på mellom 4 – 4,5 millioner kroner i forhold til vedtatt 
budsjettramme for 2018. Alle organisasjonsenhetene i seksjonen forventer merforbruk ved årets slutt, 
men dette er noe ulikt fordelt og det er noe usikkerhet i anslagene. Seksjonens 
administrasjonsområde består av kommunalsjef, fastleger, kommuneoverlege og folkehelse, utgiftene 
til legevakt, privat fysioterapidrift og Ø-hjelpssenger og det er primært sistnevnte område og legevakt 
hvor forventet merforbruk er forventet med drøye 2 millioner kroner. Virksomhetene i seksjonen 
melder om forventet merforbruk i størrelsesorden 0,5 – 0,7 millioner kroner hver og det påpekes noe 
usikkerhet i anslagene. 
 
Seksjon for Samfunnsutvikling 
Det forventes et merforbruk på mellom 2 – 2,5 millioner kroner for seksjonen samlet sett ved årets 
slutt. Forventet merforbruket kan i all hovedsak relateres til virksomhet Areal og byggesak som 
forventer mindreinntekter innen byggesaksområdet på tilsvarende beløp. Virksomhet Kommunal 
teknikk og eiendom forventer et lite positivt resultat, mens virksomhet Kultur forventer et resultat nær 
balanse med noen usikkerhetsmomenter innen idrettsområdet. 
 
Ordinære skatteinntekter 
Samlet skatteinngangen nå i 2018 ved utgangen av august måned var på totalt 90,3 millioner 
kroner, og dette er foreløpig 6,5 millioner kroner over periodisert budsjett. I forhold til samme 
periode i fjor, så er dette en økning på 7,0 % eller 5,9 millioner kroner.  I forhold til 
landsgjennomsnittet var skattenivået ved siste inntektsutjevning på 105,7 %, som er klart 
høyest i Østfold fylke. I Østfold er det bare Hvaler og Rygge kommune over 90 % på 
skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet. Ellers er det 4 kommuner i Østfold som ligger 
under 80 % og 12 kommuner ligger mellom 80 – 90 % på skattenivået. 
Man har nylig mottatt skatteoppgjøret for september måned som ble 1,2 millioner kroner 
høyere enn anslått, og dermed ligger samlet skatteinngang 7,7 millioner kroner over 
periodisert budsjett ved utløpet av september måned. Rådmannen foreslår i denne 
rapporteringen å øke skatteanslaget med 7 millioner kroner. 
 
Eiendomsskatt 
Det er budsjettert med en skatteinntekt på 36 millioner kroner fra eiendomsskatten i 2018.  
Skatteinntekter fra eiendomsskatt ser ut til bli ca 0,4 millioner kroner over budsjettanslaget og 
rådmannen foreslår å øke budsjettanslaget tilsvarende.   
 
Rammetilskudd 
Det er budsjettert med et samlet rammetilskudd på 100 millioner kroner for 2018. Utviklingen i 
kommunens skatteinntekter og inntektsutjevning, medvirker til at rammetilskuddet ligger lavere enn 
vedtatt anslag. Som en følge av kommunens skatteinngang vil man med stor sannsynlighet ikke nå 
anslaget på rammetilskudd fra staten. Rådmannen foreslår i denne tertialrapporten å nedjustere 
anslaget på rammeinntekter med 3 millioner kroner. 
 
Finans 
Utviklingen i rentemarkedet har fortsatt med lave renter og den varslede renteøkningen har akkurat 
blitt igangsatt med økning i styringsrenten med 0,25 %. Budsjettanslaget på renter og avdrag ser ut til 
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å holde jfr vår forpliktelser og kommunelovens krav om minimumsavdrag og ingen endringer foreslås. 
Rådmannen vil oppjustere budsjettanslaget på avskrivninger, men dette har ingen resultateffekt. 
 
Investeringer 
Følgende tabell viser regnskap 2017, budsjett 2017, foreslått rebudsjettert 2018, budsjett 2018, 
prognose 2018 og foreslått budsjettjustert 2018 på de ulike investeringsobjektene som foreslås 
endret: 
 
Dypedalåsenprosjektene – rebudsjettering fra 2017 til 2018 
Byggearbeidene på Dypedalåsen har strukket seg inn i 2018 er at ferdigstilling var på slutten av 
forrige kalenderår, og en del tilleggs leveringer stakk seg inn i 2018. Her kan nevnes 
utenomhusarbeider, inventar og velferdsteknologi. Rehabilitering av sykehjemmet startet først opp 
når man kunne flytte inn i nye omsorgsboliger som da kunne benyttes som midlertidige 
sykehjemsplasser.  
Det er gitt tilsagn om investeringstilskudd kr 23 046 000 fra Husbanken. Dette tilskuddet skal 
utbetales nå i 2018. Tilskuddet er budsjettert i 2017 med kr 23 000 000 og må derfor rebudsjetteres 
fra 2017 til 2018.  
 
Følgende tabell viser regnskap 2017, budsjett 2017, budsjett 2018, prognose 2018 og foreslått 
rebudsjettert fra 2017 - 2018 på de ulike investeringsobjektene som foreslås endret: 
 

 
 
Kolonne for budsjettjustering viser kr -15 145 000, er inntekt skal rebudsjetteres som skyldes at 
tilskuddene først kommer i 2018.  
 
Øvrige investeringer - budsjettjustering 
Minibuss Kultur 
Kulturavdelingens 9 seters minibuss ble skrotet rett før sommeren. Minibussen er mye benyttet av 
skoler, barnehager og andre kommunale enheter da man bare behøver vanlig førerkort kl B til denne. 
Tidligere var det tenkt å innarbeide innkjøp av ny minibuss i forslag til budsjett for 2019, men man har 
behov for transportløsninger på kortere sikt. Administrasjonen foreslår at dette løses med kjøp av 
brukt minibuss som ikke har vært benyttet så mye og som er mye rimeligere enn en ny minibuss. 
 
Finansering av brukt minibuss kr 450 000 vil kunne tas fra ED0008 Innløsning av festetomt kr 450 
000. 
 
Øvrige investeringer Eiendom 
I økonomiplan for 2018 ble det objektet KB0084 kjøling ventilasjonsluft Hvaler ungdomsskole bevilget 
kr 1 700 000. I ettertid er det funnet mest hensiktsmessig å slå sammen denne investeringen med 
KB0081 Utvidelse og ombygging av Hvaler ungdomsskole. Det foreslås derfor en budsjettjustering fra 
KB0084 kjøling ventilasjonsluft Hvaler ungdomsskole til KB0081 Utvidelse og ombygging av Hvaler 
ungdomsskole med kr 1 700 000. 
 
Investeringer vann og avløp selvkostområde 
VA 0023. Smart Water- forprosjekt. Dette prosjektet er ferdig, rest midler kan brukes til andre 
prosjekter.  
VA 0029 og VA 0032 Vann og avløpsledning Revholmen; Dette prosjektet gjelder fjerning av en 
avløpspumpestasjon og nedsetting av ny vann og avløpspumpestasjon herunder etablering av nye 
kummer med tilhørende ledninger.  Denne pumpestasjonen ligger inne på eiendommen til 
entreprenør firmaet Grimsrud og hvor deres sjøavdeling Kystmiljø har sitt kontor. De holder på med 
bygging av eget bygg med tilhørende va-infrastruktur sammen med arbeider på kommunen sitt 
anlegg. Det er pr. dags dato oppført et nytt bygg hvor vi skal ha både vann og avløpsdel tilrettelagt for 
fremtidige nye kunder på Siljeholmen og eventuelt Stokken området. I tillegg legger vi til rette for 
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fremtidig endring for avløpsløsning til Fredrikstad. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår og dette 
medfører at bevilgede midler ikke er nok. Ekstra midler tas da fra andre va prosjekter som ikke er 
påstartet og som skyves noe frem i tid.  
 
VA 1048 Ringledning Norderhaug- Skjeldsbu; dette prosjektet blir ikke påstartet i 2018 eller 2019, 
midler herifra kan i sin helhet overføres til prosjektet VA 0032.  
VA 1047 Ombygging av pumpestasjon Skjelsbu brygge; midler brukes til å dekke opp merforbruk for 
prosjektet VA 2043. VA 2043 Ombygging av pumpestasjon Dypedalsåsen; her er det blitt et 
merforbruk på ca 1.4 mil. Entreprenør som er blitt brukt her er Brødrene Ødegaard som også har hatt 
arbeider med va ledninger til nytt kommunalt bygg tilhørende Dypedalsåsen sykehjem. Det er også 
lagt til rette for fremtidige boliger i nærområdet. Arbeidet ble mye mer omfattende og krevende enn 
forutsatt noe som igjen medfører et overforbruk.  
 
Følgende tabell viser budsjett 2018, prognose 2018 og foreslått budsjettjustert 2018 på de ulike 
investeringsobjektene som foreslås endret: 
 

 
 
Kolonne for budsjettjustering viser -173 000 kroner. Dette betyr at samlet lånebehov reduseres med 
173 000 kroner. De andre budsjettjusteringene medfører omfordeling av investeringsmidler fra 
ED0008 Innløsning av festetomt. 
 
 
I denne saken er det formannskapet som avgir innstilling til kommunestyret. De øvrige utvalgene 
inviteres til å ta tertialrapporten til orientering og eventuelt gi uttalelse til saken. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Tertialrapport 31.08.2018 tas til orientering. 
2. Anslaget på skatteinntekter økes med 7 000 000 kroner, anslaget på eiendomsskatt økes med 

400 000 kroner, anslaget rammeoverføring fra staten nedjusteres med 3 000 000 kroner. 
3. Avsetning til disposisjonsfond økes med 2 400 000 kroner, mens seksjon for Helse og velferd 

styrkes med 2 000 000 kroner. 
4. Investeringsbudsjettet foreslås rebudsjettert med netto 15 145 000 kroner fra fjorårets 

investeringsbudsjett og investeringsbudsjett omfordeles i henhold til tabell i saksframlegg, som 
medfører til at lånebehovet nedjusteres med 173 000 kroner. 

 
Hvaler kommune, 15.10.2018 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Råd for eldre og funksjonshemmede 30.10.2018: 
 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemmede 30.10.2018: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
Behandling i Administrasjonsutvalget 30.10.2018: 
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Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Administrasjonsutvalget 30.10.2018: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
 
Behandling i Utvalget for samfunnsutvikling 31.10.2018: 
 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalget for samfunnsutvikling 31.10.2018: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
Behandling i Utvalget for personrettede tjenester 31.10.2018: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalget for personrettede tjenester 31.10.2018: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 01.11.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Innstilling fra Formannskapet 01.11.2018: 
5. Tertialrapport 31.08.2018 tas til orientering. 
6. Anslaget på skatteinntekter økes med 7 000 000 kroner, anslaget på eiendomsskatt økes med 

400 000 kroner, anslaget rammeoverføring fra staten nedjusteres med 3 000 000 kroner. 
7. Avsetning til disposisjonsfond økes med 2 400 000 kroner, mens seksjon for Helse og velferd 

styrkes med 2 000 000 kroner. 
8. Investeringsbudsjettet foreslås rebudsjettert med netto 15 145 000 kroner fra fjorårets 

investeringsbudsjett og investeringsbudsjett omfordeles i henhold til tabell i saksframlegg, som 
medfører til at lånebehovet nedjusteres med 173 000 kroner. 
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Tertialrapport 31.08.2018   

 
 
 
  

Hvaler kommune 

Tertialrapport 
31.08.2018 
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 Side 2 av 70  
 
 

Innholdsfortegnelse 
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 Innledende kommentar 

 Finansforvaltning 

I henhold til kommunens vedtatte finansreglement skal administrasjonen rapportere to ganger i året på 
utviklingen av gjelds- og finansporteføljen. Rådmannen har valgt å rapportere disse forholdene sammen med 
tertialrapporteringen. 
 
Konjunkturoppgangen hos Norges handelspartnere fortsetter. Arbeidsledigheten har fortsatt å falle i mange land. 
usikkerhet, blant annet som følge av handelskonfliktene internasjonalt, demper oppgangen. I årene fremover vil trolig 
kapasitetsbegrensninger bidra til at veksten avtar. Vekstanslagene er litt lavere enn i junirapporten. Hos flere 
handelspartnere er den underliggende prisveksten fortsatt lavere enn inflasjonsmålene. Tiltakende lønnsvekst vil 
trolig bidra til at prisveksten øker. Styringsrentene internasjonalt er på vei opp og ventes å øke videre i årene som 
kommer. 
 
Det har vært god vekst i norsk økonomi siden høsten 2016, og arbeidsmarkedet har vært i bedring. Oppgangen 
internasjonalt, høyere oljepris og lave renter har bidratt til å løfte veksten. Det er utsikter til god vekst også fremover. 
Høyere sysselsetting og økt lønnsvekst vil trolig bidra til å holde veksten i husholdningenes konsum oppe. Høyere 
oljeinvesteringer globalt ventes å løfte eksportveksten. De neste årene vil trolig også investeringene på norsk sokkel 
øke betydelig. Veksten i fastlandsøkonomien har så langt i år vært litt lavere enn anslått i forrige rapport. Også 
utviklingen i arbeidsmarkedet har vært noe svakere enn ventet. Veksten i boligprisene har avtatt siden i vår. Siden juni 
har oljeprisen steget litt, og prisene på  leveranser frem i tid er noe høyere enn lagt til grunn i junirapporten. 
Prisveksten har steget markert i år. I august var tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (kPi) 3,4 prosent. 
oppgangen skyldes både høyere elektrisitetspriser og at den underliggende prisveksten har økt. Tolvmånedersveksten 
i kPi justert for avgiftsendringer og uten energivarer (kPi-JAe) var 1,9 prosent i august. Det er høyere enn anslått i 
junirapporten. Lønnsveksten tok seg opp i fjor. Tilstrammingen i arbeidsmarkedet tilsier at den vil øke videre, men 
trolig litt mindre enn tidligere anslått. Kronekursen har styrket seg den siste tiden, men er fortsatt svakere enn lagt til 
grunn i juni.  
 
I drøftingen av risikobildet var hovedstyret særlig opptatt av hvilke konsekvenser økende proteksjonisme 
internasjonalt og uro i enkelte fremvoksende økonomier vil få for norsk økonomi. Økte handelsbarrierer og 
vedvarende usikkerhet kan dempe importveksten hos handelspartnerne, men det kan også gjøre at kronekursen 
holder seg svakere enn lagt til grunn. Det er usikkert i hvor stor grad oppgangen i oljeprisen og økt aktivitet i 
oljenæringen vil bidra til å løfte lønnsveksten. En lang periode med lave renter og tiltakende gjeldsbelastning i 
husholdningene har gitt økt usikkerhet om virkningene av høyere renter. I vurderingen av pengepolitikken legger 
hovedstyret vekt på at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og 
kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 
prosent. 
 
Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter på september-rentemøtet, til 0,75 prosent. Ifølge prognosen i 
denne rapporten økes renten igjen i første kvartal neste år. Deretter heves den gradvis, til om lag 2 prosent ved 
utgangen av 2021. Rentebanen er lite endret fra forrige rapport. med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås 
inflasjonen å være nær målet noen år frem, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Dersom styringsrenten 
holdes på dagens nivå for lenge, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg videre opp. Da 
øker risikoen for et kraftig tilbakeslag i økonomien frem i tid. 
 
Låneinstitusjonene har begynt å øke sine  lånerenter (1,9-2,1 %), men fortsatt ligger disse noe under nivået som vi har 
tatt høyde for i våre budsjetter (2,25 %). 
Låneporteføljen består av 25 % fastrentelån, noe som er innenfor finansforvaltningsreglementet krav på minst 20%.  
 
 

Låneoversikt: Langsiktig gjeld      

   Lånesaldo pr Lånesaldo pr Lånesaldo pr Lånesaldo pr 

Prosjektnr. Lånenummer Rentetype 01.01.2016 01.01.2018 30.04.2018 30.08.2018 

       
LN1007 20060350 - Kommunalbanken flytende 10 002 300 4 610 682 4 531 189 4 451 699 
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LN1010 20090494 - Kommunalbanken fast 8 382 700 5 029 610 5 029 610 3 353 070 

LN1011 20110843 - Kommunalbanken flytende 13 929 390 13 372 210 13 372 210 13 093 620 

LN1012 20100733 - Kommunalbanken flytende 32 877 600 31 507 700 31 507 700 30 822 750 

LN1013 20100401 - Kommunalbanken flytende 73 181 100 70 657 620 69 395 880 68 134 140 

LN1014 20120531 - Kommunalbanken flytende 19 010 360 18 279 200 17 913 620 17 913 620 

LN1015 20130294 - Kommunalbanken flytende 37 581 440 36 163 280 36 163 280 35 454 200 

LN1016 20140678 - Kommunalbanken flytende 64 096 680 61 807 520 61 807 520 60 662 940 

LN1017 20150704 - Kommunalbanken fast 45 852 860 44 271 720 44 271 720 43 481 150 

LN1018 20160640 - Kommunalbanken flytende 14 554 000 14 068 860 14 068 860 13 826 290 

LN1019 20160671 - Kommunalbanken fast 67 380 000 65 134 000 65 134 000 64 011 000 

LN1020 20170449 - Kommunalbanken flytende  60 000 000 86 940 220 83 880 440 

LN1101 6992 - KLP Kommunekreditt flytende 9 713 339 9 118 649 8 920 419 8 920 419 

LN1102 7119 - KLP Kommunekreditt flytende 11 667 502 10 500 758 10 500 758 10 500 758 

LN1103 9064 - KLP Kommunekreditt flytende 9 631 642 8 498 510 8 498 510 8 498 510 

LN1104 9441 - KLP Kommunekreditt flytende 20 418 470 18 960 010 18 595 395 18 595 395 

LN1105 10446 - KLP Kommunekreditt fast 17 121 175 15 998 475 15 717 800 15 717 800 

    455 400 558 487 978 804 512 368 691 501 317 801 

 
Tabellen over gir en oversikt over kommunens lån, med unntak av rene formidlingslån (lån til videre utlån) 
som i utgangspunktet ikke skal belaste kommunekassens økonomi. Oversikten over formidlingslånene vil 
fremkomme i årsregnskapet.  
 
 

Fondsoversikt       

   Fond pr Fond pr Fond pr Fond pr 

Type Foretak  01.01.2017 01.01.2018 30.04.2018 31.08.2018 

       
Pengemarked - kort Eika (Terra)  2 976 456 3 016 135 3 027 762 3 039 419 

Pengemarked - kort KLP  3 179 430 3 223 085 3 236 142 3 251 229 

Aksjefond - langsiktig DNB  1 215 416 1 232 001 1 237 212 1 242 975 

Pengemarked - kort DNB  1 165 273 1 178 734 1 182 419 1 187 001 

   8 536 574 8 649 955 8 683 535 8 720 624 

 
Tabellen gir en oversikt over de eksterne fondene hvor kommunen har plassert penger fra ledig likviditet, 
ubrukte lånemidler og interne avsetninger til ulike formål som ennå ikke er realisert. Slike midler plasseres i 
eksterne fond for å få best mulig avkastning (øke verdiene). Grunnet aksjemarkedenes moderate vekst i 2018 
har ikke verdiene endret seg så mye til nå i år. 
 

 Skatt og rammetilskudd 

Ordinære skatteinntekter 
Samlet skatteinngangen nå i 2018 ved utgangen av august måned var på totalt 90,3 millioner kroner, og dette 
er foreløpig 6,5 millioner kroner over periodisert budsjett. I forhold til samme periode i fjor, så er dette en 
økning på 7,0 % eller 5,9 millioner kroner.  I forhold til landsgjennomsnittet var skattenivået ved siste 
inntektsutjevning på 105,7 %, som er klart høyest i Østfold fylke. I Østfold er det bare Hvaler og Rygge 
kommune over 90 % på skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet. Ellers er det 4 kommuner i Østfold som 
ligger under 80 % og 12 kommuner ligger mellom 80 – 90 % på skattenivået. 
 
Eiendomsskatt 
Det er budsjettert med en skatteinntekt på 36 millioner kroner fra eiendomsskatten i 2018.  Skatteinntekter 
fra eiendomsskatt ser ut til bli ca 0,4 millioner kroner over budsjettanslaget.   
 
Rammetilskudd 
Det er budsjettert med et samlet rammetilskudd på 100 millioner kroner for 2018. Utviklingen i kommunens 
skatteinntekter og inntektsutjevning, medvirker til at rammetilskuddet ligger lavere enn vedtatt anslag. Som 

14



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 5 av 70  
 
 

en følge av kommunens skatteinngang vil man med stor sannsynlighet ikke nå anslaget på rammetilskudd fra 
staten. Rådmannen foreslår i denne tertialrapporten å øke anslaget på skatteinntekter med 7 millioner 
kroner, eiendomsskatten foreslås økt med 0,4 millioner kroner, mens anslaget på rammeinntekter 
nedjusteres med 3 millioner kroner. 
 

 Sammendrag økonomi fra seksjonene. 

Seksjon for organisasjonsutvikling og stabsfunksjoner. 
Det forventes et resultat i tråd med vedtatt budsjettramme for 2018 ved årets slutt, selv om regnskapet viser et 
mindreforbruk på rapporteringstidspunktet. 
 
Seksjon for Oppvekst. 
Det forventes foreløpig et resultat i tråd med vedtatt budsjettramme for 2018 for seksjonen samlet sett. Det er 
imidlertid flere forhold som kan forverre resultatet for flere av virksomhetene. Rettighetslovgivning og fravær legger 
press på flere av virksomhetene i seksjonen.  
 
Seksjon for Helse og velferd 
Seksjonen forventer det et samlet merforbruk på mellom 4 – 4,5 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjettramme 
for 2018. Alle organisasjonsenhetene i seksjonen forventer merforbruk ved årets slutt, men dette er noe ulikt fordelt 
og det er noe usikkerhet i anslagene. Seksjonens administrasjonsområde består av kommunalsjef, fastleger, 
kommuneoverlege og folkehelse, utgiftene til legevakt, privat fysioterapidrift og Ø-hjelpssenger og det er primært 
sistnevnte område og legevakt hvor forventet merforbruk er forventet med drøye 2 millioner kroner. Virksomhetene i 
seksjonen melder om forventet merforbruk i størrelsesorden 0,5 – 0,7 millioner kroner hver og det påpekes noe 
usikkerhet i anslagene.    
 
Seksjon for Samfunnsutvikling. 
Det forventes et merforbruk på mellom 2 – 2,5 millioner kroner for seksjonen samlet sett ved årets slutt. Forventet 
merforbruket kan i all hovedsak relateres til virksomhet Areal og byggesak som forventer mindreinntekter innen 
byggesaksområdet på tilsvarende beløp. Virksomhet Kommunal teknikk og eiendom forventer et lite positivt resultat, 
mens virksomhet Kultur forventer et resultat nær balanse med noen usikkerhtsmomenter innen idrettsområdet. 
 
Det vises til virksomhetskommentarene for øvrige detaljer på budsjettavvikene.  
 

 HMS, Inkluderende arbeidsliv, fravær og vernerunder  

 

Arbeidet med HMS, inkludering og sykefravær 
Etter kartlegging må det legges nye handlingsplaner og kartlegges risiko innenfor helse, miljø og sikkerhetsarbeid.  
Et viktig forebyggende tiltak er å sikre en god meldekultur for avvik og en god ytringskultur på arbeidsplassene.  
For å oppfylle lovkravene i HMS vil vi igangsette et arbeid med å kartlegge om alle virksomheter:  

 Har en plan for gjennomføring av aktiviteter knyttet til målstyring, kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljøet 
(årshjul/handlingsplan). 

 Har en rutine for å håndtere uforutsette hendelser og innspill som bidrar til kontinuerlig forbedring (avvik) 
 Sikrer kartlegging og vurdering av både fysiske og psykososiale risikopunkter knyttet til arbeidsoppgavene i 

virksomheten. (risikoanalyse) 
 Har et rammeverk for HMS-arbeidet og dokumentasjon på hvilke rutiner og prosedyrer som er innført i 

virksomheten knyttet til HMS. 
  
Vi vil vurdere andre faktorer enn tidligere som for eksempel arbeidsbelastning over tid, sykefravær som følge av 
forhold på arbeidsplassen, brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser mv. 
Varsling 
Det er lagt vekt på å sikre interne varslingsrutiner i Hvaler kommune i denne perioden. Det er gjennomført opplæring 
for ledere og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud. Det er utarbeidet nye retningslinjer etter nye lovkrav. Vi har 
utvidet varslingsutvalget og etablert varslingssekretariat (mottak) som et alternativ til varsling i linje. Vi har videre gått 
til innkjøp av egen varslingsmodul som ble avgjort i mai 2018. 
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Vi har hatt fokus på å kunne varsle i linje til leder med myndighet til å kunne iverksette og beslutte nødvendige tiltak. 
Vi har klargjort, så langt det er mulig, at all varsling internt skal håndteres forsvarlig, og det er klargjort for alternative 
varslingskanaler for alle medarbeidere dersom det ikke er mulig å varsle til leder. Det gjenstår planlagt opplæring av 
alle medarbeidere. Dersom det ikke er mulig å varsle til ledere og øverste administrative leder ved rådmann, er 
ordfører rett varslingsmottaker. Om nødvendig oppretter ordfører et eksternt varslingsutvalg som behandler varselet.  
 
Vernerunder 
Plan  For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at 

det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Vernerunde er en 
forebyggende kartlegging av det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Hvaler kommune har rutine for å 
gjennomføre vernerunder en gang i året.  

Tiltak  Status på vernerunder fremkommer fra hver virksomhet. Det er planlagt revidering av verktøyet for 
gjennomføring og dokumentasjon av vernerunder.   

 
 
 
Sykefraværstallene frem til og med august 2018:   
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Egenmeldt/legemeldt sykefravær hittil i år 

 
Sykefraværet i Hvaler kommune er nå redusert fra 9,1 % fra forrige tertial til 8,4 %. Korttidsfraværet er på 2,3 %. 
Høyest sykefravær er innenfor sykehjem, hjemmetjeneste, tiltak for funksjonshemmede og ved avdelinger innen 
kommunalteknikk og eiendom, med unntak av renovasjon og vei som nå ligger på 5 % fravær. Det er videre høyt 
fravær i barnehagene og særskilt ved Asmaløy barnehage. Virksomheter med lavest fravær er areal og byggsak og 
NAV.  
Vi har ikke nådd målet vi har satt i vår IA-handlingsplan, og det må etableres sterkere tiltak for å kunne øke nærværet 
og redusere sykefraværet. Det er planlagt å utarbeide handlingsplaner HMS. Arbeidet med sykefravær må sees i 
sammenheng med HMS-arbeidet på alle arbeidsplasser. Det gjennomføres oppstartsmøter ved virksomheter, og det 
prioriteres virksomheter med 7 % fravær og høyere. Ved sykehjemmet er det igangsatt et 3-partsamarbeid som blant 
annet arbeider med nærvær og forebygging av sykefravær. Det er planlagt arbeid for å sikre en ytterligere 
handlingsplan ved sykehjemmet.  
Det er gjennomført møter med ledere på seksjonsnivå og arbeidet må igangsettes på hver virksomhet i samarbeid 
med tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten. Møtene om HMS-planer med virksomhetene er planlagt i november og 
desember 2018.  
Det er kartlagt behov for ytterligere opplæring av ledere innen HMS og sykefraværsarbeid. Lederopplæring som ble 
gjennomført om tilrettleggingsplikt og oppfølging av sykefravær i 2017 vil gjentas i 2018. Lovpålagt lederopplæring 
HMS for ca. 20 ledere er planlagt gjennomført den 1. 11 og 13.11.2018 i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. 
Det er vedtatt å tilby årets influensavaksine som et forebyggende tiltak mot sykefravær. Vaksineringen er planlagt i 
oktober 2018 og gjelder alle yrkeskategorier og ikke kun til helsepersonell.  
I forbindelse med planarbeidet for 2019, vil det bli gjennomført prosesser med tanke på å fastsette mål på sykefravær 
2019, og fastsetting av tiltak pr seksjon og virksomhet. 
 
Medarbeiderundersøkelse – faktorer som påvirker mål og resultater 
Plan Alle medarbeidere skal være med å utforme, gjennomføre og følge opp virksomhetens systematiske helse-, 

miljø-, og sikkerhetsarbeid.  Ett av verktøyene for å sikre medvirkning til forbedringsarbeid i arbeidsmiljøet, er 
gjennomføring av medarbeiderundersøkelse.  

Tiltak  Hvaler kommune har valgt å planlegge for ny medarbeiderundersøkelse i 2019.  Den ble sist gjennomført i 
2017.  
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 Seksjon for organisasjonsutvikling og stabsfunksjoner 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 9 av 70  
 
 

Økonomi og vekst 
 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  8,3%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

RÅDMANNENS STAB 17 633 1 770 15 863 18 934 1 636 17 298 1 435 

Rådmannens stab 17 633 1 770 15 863 18 934 1 636 17 298 1 435 

 
 

Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  9 021 9 705 684 7,1% 

11+12 Driftsutgifter  2 649 3 261 613 18,8% 

13 Kjøp av tjenester  3 308 3 126 -182 -5,8% 

14 Overføringer  2 655 2 841 186 6,5% 

15 Finansutgifter  - - - - 

Sum utgifter  17 633 18 934 1 301 6,9% 

16 Salgs- og leieinntekter  -242 -261 -19 -7,3% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -1 385 -1 342 43 3,2% 

Sykefraværsrefusjoner  -78 -33 45 135,2% 

18 Overføringsinntekter  0 0 0        

19 Finansinntekter  -65 0 65  

Sum inntekter  -1 770 -1 636 134 8,2% 

Totalt  15 863 17 298 1 435 8,3% 

 
Kommentarer til budsjettavviket 
Regnskapet viser et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner ved utgangen av august, men vi forventer å komme i 
balanse ved årets slutt. Vi jobber med å innarbeide innsparingstiltak som ligger i budsjettet. Lærlingeområdet er noe 
underbudsjettert, men evt. sykefravær og vakante stillinger vil kunne dekke opp dette. 
Budsjettavvikene skyldes delvis ubenyttede tilleggsbevilgningsmidler for politiske utvalg, lokale lønnsoppgjør er ferdig 
etter august og ubenyttede midler til Nye Hvaler. 
Vi forventer merforbruk på ny programvare til kommunens saksbehandlingssystem ePhorte, som kommer i ny versjon 
i løpet av våren. Oppgraderingen er dyrere enn vi er forespeilet og vil kunne medføre merforbruk på 150.000. 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 63% -   

Sykefravær hittil i år  4,5%   -   
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Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

RÅDMANNENS STAB 4,5% 1,0% 3,5% 2,6% 

Rådmannens stab 4,5% 1,0% 3,5% 2,6% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Kommentarliste 
Vi har en 20% vakant stilling i arkivet. 
 
Kommentarer til sykefravær 
Vi har noe høyere sykefravær enn tilsvarende tidspunkt i 2017, men tendensen er fallende og vi er konsekvent under 
IA-målene for kommunen. I en seksjon med få ansatte vil det legemeldte fraværet være svært synlig i statistikkene. 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  

Konsulent  2,20 4 55,0% 

Leder  3,00 4 75,0% 

Rådgiver  5,00 5 100,0% 

Øverste adm. leder  1,00 1 100,0% 

Saksbehandler  0,80 1 80,0% 

 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år 1 -   

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

1 -  
 

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år - -   

Forbedringsforslag hittil i år - -   

 
Kommentar til Avvik - HMS 
Kun et avvik. Dette er tatt til behandling. 
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Brukertjenester 
 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
 
Oppsummering Brukertjenester 
Vi jobber med Nye Hvaler, digitalisering og nytt servicetorg. I dette arbeidet er brukerens atferd og behov viktig og vi 
kartlegger dette gjennom observasjon, intervju og brukerundersøkelser. Brukerundersøkelse er gjennomført med høy 
svarprosent. Ny nettside er etablert og man utreder ny telefonløsning for Hvaler kommune. Endringer i servicetorget 
vil skje i løpet av 2018. Lønnsforhandlingene er gjennomført som planlagt.  
Vi har utarbeidet en ny visuell profil for Hvaler kommune, denne innarbeides gradvis i år og neste år. 
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 Seksjon for oppvekst  
Innen administrasjon oppvekst ligger kommunens utgifter til skoleskyss, spesialundervisning, pp-tjenesten, 
voksenopplæring, tilskudd til privat barnehage og lønn til kommunalsjef. 
 
Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  2,1%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

Seksjon for oppvekst 90 527 26 523 64 004 87 033 21 635 65 398 1 394 
Administrasjon seksjon 
oppvekst 12 824 2 943 9 881 13 059 1 069 11 990 2 109 

Barnehager 15 756 4 320 11 436 14 652 3 594 11 058 -378 

HVALER UNGDOMSSKOLE 15 180 2 159 13 021 14 820 1 600 13 220 199 

FLOREN SKOLE 13 000 4 505 8 495 11 985 2 925 9 060 565 

ÅTTEKANTEN SKOLE 11 940 3 123 8 817 11 373 2 526 8 848 31 

TJENESTER FOR BARN OG 
UNGE 21 827 9 473 12 354 21 143 9 921 11 222 -1 132 

 
 

Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  65 853 64 460 -1 393 -2,2% 

11+12 Driftsutgifter  10 967 9 816 -1 151 -11,7% 

13 Kjøp av tjenester  10 655 10 166 -488 -4,8% 

14 Overføringer  3 052 2 591 -461 -17,8% 

15 Finansutgifter  0 0 0  

Sum utgifter  90 527 87 033 -3 494 -4,0% 

16 Salgs- og leieinntekter  -4 723 -4 073 649 15,9% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -5 350 -4 035 1 315 32,6% 

Sykefraværsrefusjoner  -3 864 -2 196 1 668 76,0% 

18 Overføringsinntekter  -12 524 -11 331 1 193       10,5% 

19 Finansinntekter  -63 0 63  

Sum inntekter  -26 523 -21 635 4 888 22,6% 

Totalt  64 004 65 398 1 394 2,1% 

 
Oppsummering Økonomi og vekst 
Administrasjon oppvekst har et overskudd på 2,1 millioner kroner per 31.august 2018. Dette skyldes øremerkede 
tilskudd som foreløpig ikke er fordelt videre til de aktuelle virksomhetene i organisasjonen. Det dreier seg om tilskudd 
til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere cirka 1,5 millioner kroner og tilskudd til økt 
lærertetthet/ intensiv opplæring for barneskolene mellom 500 000 og 600 000 kroner. Overføringene vil effektueres 
så snart vi er klare med forarbeidene våre sentralt i kommunen. 
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Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 82% -   

Sykefravær hittil i år  8,5%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

Seksjon for oppvekst 8,5% 1,5% 7,0% 2,1% 

Administrasjon seksjon oppvekst 1,4% 1,4% 0,0% 1,4% 

Barnehager 12,2% 1,8% 10,5% 3,1% 

HVALER UNGDOMSSKOLE 7,1% 1,5% 5,6% 1,8% 

FLOREN SKOLE 5,7% 1,3% 4,4% 1,3% 

ÅTTEKANTEN SKOLE 10,8% 1,3% 9,5% 1,8% 

TJENESTER FOR BARN OG UNGE 6,1% 1,4% 4,8% 2,4% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Oppsummering samarbeid og læring 
Sykefraværet for seksjonen er fortsatt for høyt sammenlignet med kommunens mål på 5,9%. Det er store variasjoner i 
hvordan utviklingstrekkene er i den enkelte virksomhet. Noen virksomheter har høyere sykefravær på nåværende 
tidspunkt sammenlignet med fjorårets tall, mens for eksempel tjenester for barn og unge har hatt en svært positiv 
utvikling i sykefraværet som viser at de nærmer seg kommunens mål for sykefravær. Hele seksjonen har et sterkt 
fokus på sykefraværsarbeidet og alle ledere får god støtte og veiledning av HR-avdelingen både i det forebyggende 
arbeidet og i oppfølgingsarbeidet om det trengs. 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  

Adjunkt  21,90 23 95,2% 

Adjunkt m/till.Utd  19,56 22 88,9% 

Assistent  13,19 18 73,3% 

Barnevernspedagog  1,00 1 100,0% 

Fagarbeider  21,99 26 84,6% 

Barnehagelærer  
 

3,25 8 40,6% 
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Helsesøster  1,83 3 61,1% 

Hjelpepleier  0,91 1 91,4% 

Jordmor  
 

1,05 2 52,5% 

Konsulent  3,00 4 75,0% 

Leder  15,00 16 93,8% 

Lærer  2,00 2 100,0% 

Miljøterapeut  8,18 9 90,9% 

Pedagogisk leder  9,00 10 90,0% 

Rådgiver  0,20 1 20,0% 

Sosialkurator  4,00 4 100,0% 

Lege  0,16 1 16,0% 

Arbeidsleder  0,89 1 89,0% 

Lektor  1,00 1 100,0% 

 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  53   -   

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

 2   -  
 

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år  2   -   

Forbedringsforslag hittil i år  4   -   

 
Oppsummering interne prosesser 
Skolene bruker kommunens kvalitetssystem til oppfølging av arbeidet i forhold til Opplæringslovens kapittel 9a som 
omhandler retten til trygge, inkluderende skolemiljøer for alle. Antall HMS-avvik har skutt i været det siste året, 
antagelig som følge av skolenes økte bevissthet og kunnskap om dette viktige arbeidet og som følge av skjerpede 
lovkrav til hvordan skolene følger opp og dokumenterer arbeidet med hvert enkelt tilfelle. 
 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
Oppsummering Brukertjenester 
Lederstrukturen i barnehagene i Hvaler kommune ble endret fra 1.august 2018 grunnet barnetallsutviklingen ved 
Brekke barnehage. Ut fra barnetallet skulle det ut fra pedagog- og bemanningsnorm være tilstrekkelig med 4,7 
årsverk. Det viste seg umulig å drifte virksomheten på forsvarlig vis med så lav bemanning i forhold til tjenestetilbudet 
til brukerne. Vi har valgt å drive barnehagen med 6,3 årsverk, inkludert 50 % stilling som assisterende styrer for å drive 
på forsvarlig vis. Bemanningen ble fra barnehageårets start redusert med 1,5 årsverk (fra 7,8 årsverk til 6,3 årsverk).  
Ellers opplever virksomhetene stadig å måtte gjøre tøffere prioriteringer for å kunne holde seg innenfor samme 
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budsjettrammer for tredje året på rad. Samtidig opplever vi økt behov for bemanning i både barnehager og skoler, 
gjerne i form av annen type kompetanse som for eksempel miljøterapeuter, vernepleiere og lignende for å kunne 
jobbe mer forebyggende enn vi får til per dags dato. 
 
 
 

 Virksomhet Barnehagene 

Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  -3,4%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

Barnehager 15 756 4 320 11 436 14 652 3 594 11 058 -378 

ASMALØY BARNEHAGE 5 520 1 713 3 807 4 788 1 659 3 129 -678 

BREKKE BARNEHAGE 3 729 856 2 873 3 611 714 2 897 24 

HAUGE BARNEHAGE 6 507 1 751 4 756 6 254 1 221 5 033 277 

 
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  13 858 13 585 -273 -2,0% 

11+12 Driftsutgifter  1 586 1 002 -585 -58,4% 

13 Kjøp av tjenester  144 66 -78 -117,8% 

14 Overføringer  168 0 -168  

15 Finansutgifter  - - - - 

Sum utgifter  15 756 14 652 -1 104 -7,5% 

16 Salgs- og leieinntekter  -2 481 -2 411 70 2,9% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -519 -519 0 0,0% 

Sykefraværsrefusjoner  -1 319 -663 656 98,9% 

18 Overføringsinntekter  - - -       - 

19 Finansinntekter  - - - - 

Sum inntekter  -4 320 -3 594 726 20,2% 

Totalt  11 436 11 058 -378 -3,4% 

 
Oppsummering Økonomi og vekst 
Årsprognosen for barnehagene totalt sett ligger an til å ende i balanse til tross for underskudd i august. Årsaken er at 
barnetallet ved Huser gårdsbarnehage har gått ned fra 1/9 slik at tilskuddet reduseres med tilsvarende beløp. 
Reduksjonen i tilskudd vil overføres fra oppvekst administrasjon til de tre kommunale barnehagene. 
 
De tre kommunale barnehagene ligger 378 000;- over vedtatt budsjettramme pr. 2. tertial. Barnehagene ser på 
vedtatt budsjett samlet. Refusjon fra NAV og andre utbetales etterskuddsvis.  
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Asmaløy barnehage har 12 barnehageplasser mer enn budsjettert. Dette er i hovedsak barn som har kommet inn på 
løpende opptak. 12 barnehageplasser utgjør 2 årsverk.  
 
Barnehagene har gjennom budsjettsamtaler og budsjettseminar lagt frem forslag om mulige tiltak for å få budsjettet 
til å gå i balanse 2019.  
 
Barnehagene startet i januar med å bruke Gat til bemanningsplan og vaktplan. Vi ser at bruken av Gat fører til økte 
kostnader på overtid, i forbindelse med forskyvning av vakter. Dette er en rettighet, men noe svært få av de ansatte 
har gjort krav på tidligere år. 
Vi har også et etterslep med refusjoner fra sykefravær.  
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Felles kompetanseplan 0 -   

Ped.leder-samlinger - -   

Sykefravær hittil i år  12,2%   -   

10-Faktor - -   

Medarbeidersamtaler hittil i år - -   

Vernerunder 0 -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

Barnehager 12,2% 1,8% 10,5% 3,1% 

ASMALØY BARNEHAGE 17,2% 2,1% 15,1% 4,3% 

BREKKE BARNEHAGE 10,0% 2,3% 7,8% 3,2% 

HAUGE BARNEHAGE 9,2% 1,2% 8,0% 1,9% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Kommentarer til sykefravær 
Sykefraværet har økt med 2 % i andre tertial.  
Vi jobber hele tiden med å ha fokus på tilretteleggingstiltak og å få arbeidstakere raskt tilbake i jobb. 
 
Felles prosjekt for perioden 2018 - 2022:  
- Implementering av ny rammeplan for barnehagen. 
- Nettkurset "Barnehagemiljø og krenkelser" i regi av høyskolen Innlandet.  
Nettkurset varer 1,5 år. Skolene deltar også på det samme kurset, rettet mot skolen. 
Vi jobber med nettkurset på ledermøter, felles møter for alle pedagogiske ledere, avdelingsmøter, personalmøter og 
planleggingsmøter. 
- Felles treff for skolestartere 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall  Gj.sn. stillings-%  

Assistent  9,80 12 81,7% 

Fagarbeider  7,30 8 91,3% 

Barnehagelærer  
 

3,25 8 40,6% 

Leder  2,00 2 100,0% 

Pedagogisk leder  9,00 10 90,0% 

 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Forbedringsforslag hittil i år  3   -   

Førskoletreff 0 -   

Felles foreldremøte 0 -   
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Brukertjenester 
 
De kommunale barnehagene på Hvaler samarbeider tett, både med hensyn til pedagogiske satsingsområder, i forhold 
til driftsmessige saker og økonomi. 
 
Barnehagene har vedtatt å gjennomføre UDIR sin foreldreundersøkelse for barnehager en gang per år. Resultatene vil 
vi gjøre tilgjengelig under brukerorienterte innovative tjenester i Hvalerkartet. 
 
Resultatet fra undersøkelsen blir brukt til finne forbedringsområder og tiltak. 
 
Fra 1.08.2018 ble pedagognormen i barnehager skjerpet og det skal nå være 1 pedagog per 7 barn under 3 år og 1 
pedagog per 14 barn over 3 år. (Tidligere var normen 9 under og 18 over 3 år) Det ble fra samme dato innført en 
bemanningsnorm, som krever at det skal være en voksen per 3 barn under 3 år og 1 voksen per 6 barn over 3 år. De 
kommunale barnehagene på Hvaler har operert med denne normen i flere år, så dette fikk ingen økonomisk 
konsekvens. 
 
 
 
 
 

 Virksomhet Hvaler ungdomsskole 

 
Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  1,5%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

HVALER UNGDOMSSKOLE 15 180 2 159 13 021 14 820 1 600 13 220 199 

Hvaler ungdomsskole 15 180 2 159 13 021 14 820 1 600 13 220 199 

 
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  13 552 13 505 -46 -0,3% 

11+12 Driftsutgifter  1 333 1 082 -251 -23,2% 

13 Kjøp av tjenester  110 99 -11 -10,8% 

14 Overføringer  185 133 -52 -38,8% 

15 Finansutgifter  - - - - 
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Sum utgifter  15 180 14 820 -360 -2,4% 

16 Salgs- og leieinntekter  -83 0 83  

17 Refusjoner eks. sykefravær  -978 -1 018 -40 -3,9% 

Sykefraværsrefusjoner  -810 -532 277 52,1% 

18 Overføringsinntekter  -288 -50 238       476,0% 

19 Finansinntekter  0 0 0  

Sum inntekter  -2 159 -1 600 559 34,9% 

Totalt  13 021 13 220 199 1,5% 

 
Kommentarer til budsjettavviket 
Skolen har pr. 31.08.2018 et merforbruk på 200 000 i forhold til budsjett. Dette er justert til at skolen har et 
mindreforbruk på 100 000 pr 30.09.2018 og skolen styrer mot at budsjettet og regnskap skal gå i balanse ved enden av 
året dersom intet uforutsett inntreffer. 
 
Vi merker for øvrig at strømutgiftene har steget og ligger pr.dags dato over hva som er budsjettert for året på den 
posten. Ellers er driftsutgiftene litt uforutsigbare for øyeblikket etter at vi overtok nytt bygg 15.08.2018, og ikke 
kjenner til hvordan utgiftene vil endre seg ifht tidligere. 
 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 71% -   

Sykefravær hittil i år  7,1%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

HVALER UNGDOMSSKOLE 7,1% 1,5% 5,6% 1,8% 

Hvaler ungdomsskole 7,1% 1,5% 5,6% 1,8% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 

32



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 23 av 70  
 
 

 
 

 

33



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 24 av 70  
 
 

 
 
Kommentarliste 
Som man ser av grafen til høyre, har skolen fortsatt et for høyt sykefravær i forhold til målet på 5,9%, men fraværet er 
synkende.  
Sykefraværet dreier seg i hovedsak om personer som er langtidssykemeldte i hele eller deler av stillingen sin på 
bakgrunn av forhold som ikke er tilknyttet arbeidsplassen.  
Det egenmeldte fraværet (1,5%) er forholdsvis lavt. 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  

Adjunkt  10,00 10 100,0% 

Adjunkt m/till.Utd  7,00 7 100,0% 

Assistent  0,65 1 64,9% 

Fagarbeider  7,12 8 89,0% 

Konsulent  1,00 1 100,0% 

Leder  2,00 2 100,0% 

Lærer  1,00 1 100,0% 

 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  3   - 
  

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

2 - 
  

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år  1   - 
  

Forbedringsforslag hittil i år - - 
  

 
Kommentar til Avvik - HMS 
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Skolen hadde ved utgangen av august 2018 3 avvik knyttet til HMS som dreier seg om mulige brudd på 
opplæringslovens §9a- retten til et trygt og godt skolemiljø. I disse sakene dreide det seg om mistanke om mobbing.  
 
skolen har siden oppstart i august fått innmeldt 5 nye saker knyttet til samme paragraf (oppl-loven §9A) Alle disse er 
knyttet til elever på nytt 8.trinn. Alle sakene er under oppfølging fra skolens side, men vi ser at det er enkeltelever 
med utfordringer knyttet til adferd på trinnet. 
 
Kommentar til Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
UNgdomsskolen har to avvik knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. Det ene omhandler eksterne forhold ved 
at skolens leverandør av meldingstjenester oppdaterte programvaren og fikk en intern feil som gjorde at kona til en 
ansatt ved skolen bl.a fikk meldinger inn på sin e-post fra foresatte. Skolen meldte ifra og feilen ble rettet raskt. 
 
Det andre avviket handler om at skolen har sendt referat fra et samarbeidsmøte vedr. en elev til far som ikke var på 
møtet, og på grunn av sak vedr omsorgsrettigheter skal far kun ha referat fra møter han deltar på. Skolen har 
gjennomgått rutiner i etterkant. 
 
Kommentar til Avvik - tjenestekvalitet 
Avviket gjelder at skolen ved et tilfelle glemte å gi en elev ADHD-medisin til rett tidspunkt. Foresatte varslet og rutiner 
gjennomgått på nytt. 
 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
Oppsummering Brukertjenester 
*Skolen har ca 20 flere elever ved oppstart august 2018, enn ved skoleårets slutt i juni. Dette skyldes i hovedsak at vi 
sender ut et 10.trinn som har færre elever enn det vi får inn på 8.trinn, men også at det har kommet 8 nye elever 
tilflyttet. 
*Kull 2002 gikk ut av skolen med et godt resultat ifht eksamenskarakterer, i toppen i Østfold. 
*Ungdomsskolen har i snart et år arbeidet for å bli en helsefremmende skole og kommer i løpet av høsten 2018 til å 
søke om godkjenning fra Østfoldhelsa. 
*Vi er eller inne i en utfordrende høst ved at 7 av lærerne våre tar videreutdanning, 5 av disse gjennom 
utdanningsdirektoratets "kompetanse for kvalitet", alle med nedslag i stilling på 37,5% hver. Dette betyr at skolen har 
to vikarer inne, betalt av utdanningsdirektoratet for å dekke opp grunnbemanning.  
*På grunn av kutt i budsjett de senere år, nedbemanningsprosesser samt at skolen mistet finansiering av to ekstra 
lærere (Udir) og økning i atferdsmessige utfordringer hos elever og elevgrupper har ført til en utfordrende hverdag, 
samt at skolen pr. nå har svært liten mulighet for å sette inn styrkingstiltak faglig eller sosialt, for sterke eller svake 
elever. 
 
 

 Virksomhet Floren skole 

Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  6,2%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

FLOREN SKOLE 13 000 4 505 8 495 11 985 2 925 9 060 565 

Floren skole 13 000 4 505 8 495 11 985 2 925 9 060 565 
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Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  11 388 10 615 -774 -7,3% 

11+12 Driftsutgifter  1 125 1 064 -62 -5,8% 

13 Kjøp av tjenester  245 120 -125 -103,6% 

14 Overføringer  242 187 -55 -29,5% 

15 Finansutgifter  - - - - 

Sum utgifter  13 000 11 985 -1 015 -8,5% 

16 Salgs- og leieinntekter  -1 528 -894 634 70,9% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -1 752 -1 213 538 44,4% 

Sykefraværsrefusjoner  -546 -328 218 66,5% 

18 Overføringsinntekter  -680 -490 190       38,7% 

19 Finansinntekter  - - - - 

Sum inntekter  -4 505 -2 925 1 580 54,0% 

Totalt  8 495 9 060 565 6,2% 

 
Kommentarer til budsjettavviket 
Budsjettavviket skyldes feil periodisering. Virksomheten beregner å avslutte året i balanse. 
 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 93% -   

Sykefravær hittil i år  5,7%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

FLOREN SKOLE 5,7% 1,3% 4,4% 1,3% 

Floren skole 5,7% 1,3% 4,4% 1,3% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Kommentarer til sykefravær 
Sykefraværet ligger stabilt relativt lavt, men har økt noe mer enn normalen ved skolen. Dette skyldes fysiske plager 
der ansatte venter på operasjon.  
 
Virksomheten har samme ramme for stillinger, men sykefravær og permisjoner utgjør totalt 100%, slik at det ser ut 
som vi har økt med en stilling. 
 
Kvinneandelen er fortsatt høy, men vi er i august total 4 menn på arbeidsplassen. Det er høyere enn på flere år. 
 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  

Adjunkt  5,40 6 90,0% 

Adjunkt m/till.Utd  7,56 9 84,0% 

Assistent  0,67 2 33,4% 

Fagarbeider  4,37 5 87,4% 

Konsulent  0,80 1 80,0% 

Leder  3,00 3 100,0% 

Lærer  1,00 1 100,0% 

Miljøterapeut  1,00 1 100,0% 

Lektor  1,00 1 100,0% 

 
 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  44   -   
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Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

- -  
 

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år 1 -   

Forbedringsforslag hittil i år 1 -   

 
Oppsummering interne prosesser 
Det er registrert 11 avvik i perioden, kun ett av disse er fra nytt skoleår i august. 
 
- 5 avvik skyldes vold fra utagerende elever. Arbeidstilsynet har ført tilsyn med skolen og funnet 4 lovbrudd som må 
lukkes. Skolen har fått videreført ekstra assistent i 100'% fra for å jobbe med elevmiljø. 
- 4 avvik skyldes utrygt skolemiljø for elever. Ca 1 av disse sakene jobber vi med over tid, de resterende er løst i løpet 
av 1 mnd. 
- 2 avvik går på rutiner for oppfølging av elever med høyt fravær 
 
 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
 

 Virksomhet Åttekanten skole 

Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  0,3%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

ÅTTEKANTEN SKOLE 11 940 3 123 8 817 11 373 2 526 8 848 31 

Åttekanten skole 11 940 3 123 8 817 11 373 2 526 8 848 31 

 
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  10 656 10 222 -434 -4,2% 

11+12 Driftsutgifter  950 925 -25 -2,7% 

13 Kjøp av tjenester  85 128 43 33,5% 

14 Overføringer  249 99 -150 -152,4% 

15 Finansutgifter  - - - - 

Sum utgifter  11 940 11 373 -567 -5,0% 

16 Salgs- og leieinntekter  -627 -770 -143 -18,5% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -1 302 -859 443 51,5% 

Sykefraværsrefusjoner  -819 -476 343 72,0% 

18 Overføringsinntekter  -376 -421 -45       -10,8% 

19 Finansinntekter  - - - - 
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Sum inntekter  -3 123 -2 526 598 23,7% 

Totalt  8 817 8 848 31 0,3% 

 
 
Oppsummering Økonomi og vekst 
Regnskapet viser et merforbruk på lønn, men et totalt mindreforbruk. 
Elevsituasjonen er slik at skolen har ansatt noe mer enn budsjettert som forbyggende tiltak. 
Totalt sett ligger skolen an til å gå i balanse 
 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 87% -   

Sykefravær hittil i år  10,8%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

ÅTTEKANTEN SKOLE 10,8% 1,3% 9,5% 1,8% 

Åttekanten skole 10,8% 1,3% 9,5% 1,8% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Kommentarer til sykefravær 
Skolen har hatt flere langtidssykmeldte våren 2018. Disse er tilbake i jobb. 
En ansatt ble sykmeldt i juli og vil være det en tid fremover. Alle disse langtidssyke er av somatisk karakter. 
det egenmeldte fraværet er relativt lavt. 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  

Adjunkt  6,50 7 92,9% 

Adjunkt m/till.Utd  5,00 6 83,3% 

Assistent  1,60 2 80,1% 

Fagarbeider  1,82 3 60,5% 

Konsulent  0,70 1 70,0% 

Leder  2,00 2 100,0% 

Arbeidsleder  0,89 1 89,0% 

 
 

41



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 32 av 70  
 
 

 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  2   - 
  

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

- - 
  

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år - - 
  

Forbedringsforslag hittil i år - - 
  

 
Kommentar til Avvik - HMS 
Få meldte avvik. Personalet er bedt om å bruke systemet.. 
Regner med at videre avviksrapportering vil være mer reell i forhold til faktisk situasjon fremover 
 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
 
 

 Virksomhet Tiltak for barn og unge 

Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  -10,1%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

TJENESTER FOR BARN OG 
UNGE 21 827 9 473 12 354 21 143 9 921 11 222 -1 132 

Tjenester for barn og unge 589 16 573 596 0 596 22 

Barnevernstjenesten 8 150 2 863 5 287 8 372 4 548 3 824 -1 462 

Helsevern for barn og unge 2 109 541 1 569 1 960 311 1 649 80 

Tømmerlia Bofellesskap 5 351 2 386 2 965 5 210 2 365 2 845 -120 

Strandbakken Bofellesskap 5 627 3 667 1 960 5 006 2 698 2 309 348 

 
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  15 534 15 488 -46 -0,3% 

11+12 Driftsutgifter  3 447 3 226 -221 -6,8% 

13 Kjøp av tjenester  921 490 -430 -87,8% 

14 Overføringer  1 926 1 939 13 0,7% 

15 Finansutgifter  0 0 0  

42



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 33 av 70  
 
 

Sum utgifter  21 827 21 143 -684 -3,2% 

16 Salgs- og leieinntekter  -3 2 5 -270,0% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -448 -192 256 133,6% 

Sykefraværsrefusjoner  -370 -196 174 88,6% 

18 Overføringsinntekter  -8 651 -9 535 -884       -9,3% 

19 Finansinntekter  0 0 0  

Sum inntekter  -9 473 -9 921 -448 -4,5% 

Totalt  12 354 11 222 -1 132 -10,1% 

 
Kommentarer til budsjettavviket 
Avviket i Tjenester for barn og unge skyldes tilskudd (utegruppa) som ikke er innkommet. Det er forventet at 
regnskapet i virksomheten vil gå i balanse ved årsslutt. 
 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 64% -   

Sykefravær hittil i år  6,1%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

TJENESTER FOR BARN OG UNGE 6,1% 1,4% 4,8% 2,4% 

Tjenester for barn og unge 8,7% 0,0% 8,7% 3,5% 

Barnevernstjenesten 2,5% 2,5% 0,0% 2,5% 

Helsevern for barn og unge 5,4% 0,9% 4,5% 3,2% 

Tømmerlia Bofellesskap 6,5% 1,2% 5,4% 2,0% 

Strandbakken Bofellesskap 9,0% 1,0% 8,0% 2,3% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Oppsummering samarbeid og læring 
Sykefraværet for virksomheten er tilfredsstillende lavt sammenlignet med tidligere år. Særlig har bofellesskapene hatt 
en betydelig nedgang siste år.  
 
Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  

Assistent  0,47 1 47,4% 

Barnevernspedagog  1,00 1 100,0% 

Fagarbeider  1,38 2 69,0% 

Helsesøster  1,83 3 61,1% 

Hjelpepleier  0,91 1 91,4% 

Jordmor  
 

1,05 2 52,5% 

Konsulent  0,50 1 50,0% 

Leder  5,00 6 83,3% 

Miljøterapeut  7,18 8 89,7% 

Sosialkurator  4,00 4 100,0% 

Lege  0,16 1 16,0% 

 
 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år 3 -   

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

- -  
 

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år - -   
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Forbedringsforslag hittil i år - -   

 
Oppsummering interne prosesser 
To av avvikene omhandler konflikt i bofellesskap. 3. avvik er stammer fra en dag i sommer, hvor grunnbemanningen 
ved bofellesskapet ikke lot seg fylle. 
 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
 
Oppsummering Brukertjenester 
Ifht tiltakene omkring de enslige mindreårige flyktningene, har vi i dag 29 ungdommer som mottar tiltak fra 
barneverntjenesten. 10 av disse i bofellesskap. 
Det ene bofelleskapet vil i løpet av siste tertial bli omgjort til kollektiv. Prosessen er startet.  
Det ser fortsatt ut som om Hvaler kommune ikke blir forespurt om inntak av nye enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 
 
Barneverntjenesten strever med flere tunge og tidkrevende saker, og virksomheten opplever at det er tyngre klienter 
enn tidligere. Klientmassen er ikke blitt større, da flere fosterbarn har blitt skrevet ut av barneverntjenestens tiltak. 
Dette er begrunnet i alder og vurdert behov. Flere har begynt på høyere utdanning, og er blitt selvstendige. 
 
Helsestasjon konstaterer reduksjon i antall barnefødsler. Det ligger an til 19 fødsler i 2018, mot 23 i 2017, og opp mot 
30 i årene før det. Fra og med 2018 er det påbegynt HPV- vaksinasjon av gutter på 7. trinn. 
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 Seksjon for helse og velferd 
 
De store økonomiske tjenester innenfor administrasjon helse og velferd inneholder driftsutgifter til lege-, helse, 
fysioterapitjenester og kommunalsjef. 
 
Legevaktsamarbeidet med Fredrikstad baserer seg på a konto utbetalinger kvartalsvis og avregning i slutten av året. 
Andre store utgifter er fastlegetilskudd til innbyggere som velger fastlege utenfor kommunen, avtale om miljørettet 
helsevern og smittevern. 
Flere av utgiftene på ansvaret er vanskelig å forutsi, men regnskap etter 1. tertial viser ikke store avvik og det kan 
forventes at regnskap leveres i henhold til budsjett på slutten av året. 
 
 
Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  -6,6%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

Seksjon for helse og velferd 93 908 15 168 78 740 84 734 10 859 73 874 -4 866 
Administrasjon seksjon 
velferd 9 404 614 8 790 7 580 400 7 180 -1 609 

OMSORGSTJENESTEN 41 636 6 628 35 009 39 121 4 874 34 248 -761 

TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 21 063 1 144 19 920 19 712 702 19 010 -910 

NAV HVALER 21 805 6 783 15 022 18 320 4 884 13 437 -1 585 

 
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  69 578 67 159 -2 420 -3,6% 

11+12 Driftsutgifter  6 079 3 889 -2 190 -56,3% 

13 Kjøp av tjenester  11 622 9 432 -2 189 -23,2% 

14 Overføringer  6 556 4 254 -2 302 -54,1% 

15 Finansutgifter  73 0 -73  

Sum utgifter  93 908 84 734 -9 174 -10,8% 

16 Salgs- og leieinntekter  -4 078 -2 816 1 262 44,8% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -3 296 -1 287 2 009 156,1% 

Sykefraværsrefusjoner  -3 284 -2 576 708 27,5% 

18 Overføringsinntekter  -4 490 -4 181 309       7,4% 

19 Finansinntekter  -21 0 21  

Sum inntekter  -15 168 -10 859 4 309 39,7% 

Totalt  78 740 73 874 -4 866 -6,6% 

 
Kommentarer til budsjettavviket 
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Administrasjonsbudsjettet for Helse og velferd omfatter legetjenester, legevakt, administrasjon av seksjonen, 
fysioterapitjenester, folkehelse og øyeblikkelig hjelp - samhandling. 
Regnskapet viser for 2. tertial et stort avvik i forhold til budsjett. De store mer utgiftspostene i forhold til budsjett er 
utgiftene til felles legevakt med Fredrikstad, valg av fastleger utenfor kommunen, tilskudd til fastleger og drift av ø-
hjelpseng på helsehuset i Fredrikstad. Ø-hjelpseng på helsehuset er kraftig underbudsjettert i 2018. 
Noe av merforbruket innenfor ansvarsområdet administrasjon skal fordeles innenfor seksjonen og vil endre avviket i 
administrasjonsregnskapet, men ikke endre totalregnskap for seksjonen som helhet. 
Det er lite rom for å redusere merforbruket innenfor ansvar administrasjon og innsparingstiltak må forøkt 
gjennomføres innenfor virksomheter i seksjonen. 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 84% -   

Sykefravær hittil i år  9,7%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

Seksjon for helse og velferd 9,7% 1,5% 8,2% 2,8% 

Administrasjon seksjon velferd 3,1% 0,9% 2,3% 2,1% 

OMSORGSTJENESTEN 12,8% 1,8% 11,1% 3,6% 

TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 8,1% 1,4% 6,7% 2,4% 

NAV HVALER 4,0% 0,9% 3,1% 1,2% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  

Assistent  12,07 31 38,9% 

Ergoterapeut  1,00 1 100,0% 

Fagarbeider  17,47 32 54,6% 

Fysioterapeut  0,75 1 75,0% 

Barnehagelærer  
 

0,80 1 80,0% 

Helsesekretær  1,47 3 49,0% 

Hjelpepleier  16,26 30 54,2% 

Konsulent  0,50 1 50,0% 

Leder  10,80 11 98,2% 

Miljøterapeut  5,00 5 100,0% 

Rådgiver  1,00 1 100,0% 

Sosialkurator  3,00 3 100,0% 

Sosionom  1,00 1 100,0% 

Spesialfysioterapeut  0,50 1 50,0% 

Spesialhjelpepleier  1,50 2 75,3% 

Spesialsykepleier  2,00 4 50,0% 

Sykepleier  19,25 26 74,1% 
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Tverrfaglig spes.utd  2,00 2 100,0% 

Vernepleier  9,57 11 87,0% 

Lege  0,64 2 32,0% 

Saksbehandler  1,00 1 100,0% 

 
 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  51   -   

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

 7   -  
 

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år  175   -   

Forbedringsforslag hittil i år  2   -   

 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
 
 
 

 Virksomhet Omsorgstjenesten 

 
Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  -2,2%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

OMSORGSTJENESTEN 41 636 6 628 35 009 39 121 4 874 34 248 -761 

Omsorgstjenesten 22 833 4 770 18 063 21 739 3 581 18 158 95 

Kjøkken 2 353 736 1 617 2 216 532 1 685 67 

Hjemmetjenesten 16 446 1 122 15 324 15 166 761 14 405 -919 

 
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  36 917 35 565 -1 353 -3,8% 

11+12 Driftsutgifter  3 685 2 871 -814 -28,4% 
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13 Kjøp av tjenester  365 219 -146 -66,6% 

14 Overføringer  669 467 -202 -43,3% 

15 Finansutgifter  - - - - 

Sum utgifter  41 636 39 121 -2 515 -6,4% 

16 Salgs- og leieinntekter  -3 386 -2 466 920 37,3% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -763 -604 159 26,4% 

Sykefraværsrefusjoner  -2 142 -1 673 469 28,0% 

18 Overføringsinntekter  -336 -130 206       158,1% 

19 Finansinntekter  - - - - 

Sum inntekter  -6 628 -4 874 1 754 36,0% 

Totalt  35 009 34 248 -761 -2,2% 

 
Kommentarer til budsjettavviket 
For omsorgstjenesten 73300 - ligger vi kr 94 tusen i pluss etter 8 mnd. Dette inkluderer administrasjon, fysio/ergo, 
samt sykehjem. (etter 9 mnd er det en pluss på kr 333 tusen) 
 
På sykehjemmet, tjeneste 3110 - er det  kr 351 tusen i pluss etter 8 mnd (etter 9 mnd er det en pluss på kr 446 tusen) 
Årsaken er bl.a redusert inntak av vikar og ledige senger grunnet ombygging. Vi er også i rute på refusjoner og 
egenandeler. 
Når det gjelder tjeneste 3310 - Ergo/fysio er det etter 8 mnd en minus på kr 234 tusen,  men her mangler en intern 
overføring. 
Kjøkken 73301 - totalt etter 8 mnd ligger vi her i pluss kr 67 tusen og vi er i rute så langt. 
 
Hjemmetjenesten 73303 - her er det minus etter 8 mnd på kr 918 tusen (etter 9 mnd er det en minus på kr 1.073 
tusen) Årsaken ligger bl.a i underbudsjettering av lønnsbudsjett, samt omsorgslønn, støttekontakt og BPA. 
 
Kommentarer til årsprognosen 
Vi har - etter 8 mnd- en minus på kr 760 tusen,- mens det etter 9 mnd er kr 692 tusen i minus. 
Lønnsavviket øker ikke fra periode 8 til 9. 
En mulig årsprognose kan være 600-700 tusen i minus. Det forutsetter at vi får inn et godt etteroppgjør på 
sykehjemmet - men det er størrelsen på dette  oppgjøret som er avgjørende for vår prognose - samt at vi fortsatt kan 
klare å spare inn på vikarinnleie. 
 
 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 93% -   

Sykefravær hittil i år  12,8%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

OMSORGSTJENESTEN 12,8% 1,8% 11,1% 3,6% 

Omsorgstjenesten 14,3% 1,8% 12,5% 3,5% 

Kjøkken 4,4% 1,9% 2,5% 1,9% 

52



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 43 av 70  
 
 

Hjemmetjenesten 11,7% 1,7% 10,0% 3,8% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Kommentarer til sykefravær 
Fraværet i omsorgstjenesten er på 12.8 % etter 8 måneder - også etter 9 måneder. Fraværet på sykehjemmet har vært 
stabilt høyt - nå på 14.3%, Hjemmetjenesten har 11,7 % og kjøkkenet ligger på 4,4 %. 
Det jobbes kontinuerlig med IA oppfølging - tilrettelegging for de sykemeldte som trenger det - det ble søkt 
tilretteleggingstilskudd for 3 ansatte før ferien. Sykehjemmet er med i et 3-parts-samarbeid mtp fravær, miljø og 
organisering og fokus er å øke nærværet og trivselen på sykehjemmet. Det gjøres i tett samarbeid med de ansatte og 
det er knyttet forventninger til at dette 3-parts-samarbeidet skal bære frukter etter hvert.  
Fraværet i hjemmetjenesten er også høyt i forhold til hva det pleier å være. Det er stort trykk ute i hjemmetjenesten 
mtp antall brukere og arbeidsoppgaver og kan være med på å forklare noe av fraværet. 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  

Assistent  2,46 7 35,2% 

Ergoterapeut  1,00 1 100,0% 

Fagarbeider  11,18 18 62,1% 

Fysioterapeut  0,75 1 75,0% 

Helsesekretær  0,17 1 17,0% 

Hjelpepleier  14,96 27 55,4% 

Konsulent  0,50 1 50,0% 

Leder  4,00 4 100,0% 

Spesialfysioterapeut  0,50 1 50,0% 

Spesialhjelpepleier  1,50 2 75,3% 

Spesialsykepleier  1,00 2 50,0% 

Sykepleier  18,75 25 75,0% 

Vernepleier  0,21 1 21,1% 
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Lege  0,32 1 32,0% 

Saksbehandler  1,00 1 100,0% 

 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  15   - 
  

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

 5   - 
  

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år  88   - 
  

Forbedringsforslag hittil i år - - 
  

 
Kommentar til Avvik - HMS 
Alle HMS avvik tas opp i virksomhetens månedlige TV/HMS møter. Der drøftes mulige tiltak sammen med mål om å 
forebygge liknende avvik senere. 
 
Kommentar til Avvik - tjenestekvalitet 
Avvikene kommer fra sykehjemmet og hjemmetjenesten og skal svares ut på avdelingsnivå. Her har dessverre en del 
av avvikene på sykehjemmet vært svart ut lenge etter at avvikene er sendt og her er det et forbedringspotensiale. 
Avvikene går mye på utdeling av medisiner, at brukerne har blitt stelt for seint, både ute og inne - på grunn av stor 
arbeidsbelastning og tidspress.  
 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
Oppsummering Brukertjenester 
 
 

 Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede 

Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  -4,8%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

TILTAK 
FUNKSJONSHEMMEDE 21 063 1 144 19 920 19 712 702 19 010 -910 

Tiltak funksjonshemmede 21 063 1 144 19 920 19 712 702 19 010 -910 

 
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  
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10 Brutto lønn  17 764 17 279 -485 -2,8% 

11+12 Driftsutgifter  599 548 -51 -9,4% 

13 Kjøp av tjenester  2 611 1 885 -725 -38,5% 

14 Overføringer  83 0 -83  

15 Finansutgifter  6 0 -6  

Sum utgifter  21 063 19 712 -1 351 -6,9% 

16 Salgs- og leieinntekter  -210 0 210  

17 Refusjoner eks. sykefravær  -83 0 83  

Sykefraværsrefusjoner  -844 -702 141 20,1% 

18 Overføringsinntekter  -6 0 6        

19 Finansinntekter  - - - - 

Sum inntekter  -1 144 -702 441 62,8% 

Totalt  19 920 19 010 -910 -4,8% 

 
Kommentarer til budsjettavviket 
TFF har et merforbruk på kr. 910.000,- i 2. tertial. Mye av dette avviket kan forklares i at vikarposter på artene 1019 
(helligdagstillegg), 1022 (vikar ferie) og 1030 (ekstrahjelp) har gjennom de siste årene blitt betraktelig redusert for å 
lage et budsjett som skal være i tråd med rammene. Tidligere så har virksomheten klart å holde de økonomiske 
rammene nede ved å ikke alltid sette inn vikar ved fravær, men på grunn av økt sykefravær, økning av antall brukere 
og brukere som har økt behov for tjenester så ser vi at det blir vanskeligere og vanskeligere og ikke sette inn vikar. 
Ved fravær av ansatte blir det hver gang vurdert om det er behov for å sette inn vikar eller ikke, de ansatte er gode på 
å vurdere dette. 
 
Regnskapet viser også et merforbruk på kjøp av tjenester fra private, dette bildet vil endret seg da vi vil få tilbake for 
timer som vi allerede har betalt for, men ikke har brukt. Dette oppgjøret vil komme på nyåret 2019.  
 
Kommentarer til årsprognosen 
Det ser ut til at Tiltak for Funksjonshemmede vil ha et merforbruk når året er omme, men det er vanskelig å anta for 
stort det vil være. Men vi vil tilstrebe oss til å gjøre merforbruket minst mulig. I løpet av året har virksomheten begynt 
å gi nye brukere tjenester og noen brukere har hatt behov for økte tjenester, dette skaper økonomiske utfordringer. 
Sommeren med ferieavvikling for de ansatte og behov for avlastning i forskjellig grad har medført ekstra kostnader.  
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 76% -   

Sykefravær hittil i år  8,1%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 8,1% 1,4% 6,7% 2,4% 

Tiltak funksjonshemmede 8,1% 1,4% 6,7% 2,4% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 

56



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 47 av 70  
 
 

 
 

 

57



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 48 av 70  
 
 

 
Kommentarer til sykefravær 
Virksomheten har redusert sykefraværet fra 10,5% i 1. tertial til 8,1% i 2. tertial. Det blir jobbet kontinuerlig med IA- 
oppfølging av de sykemeldte. Det er sjeldent at det kommer frem i IA- samtaler at årsaken til sykefraværet er 
arbeidsforholdene, men at det er private forhold eller sykdom eller en kombinasjon.  
 
TFF startet i mars et samarbeid med NAV arbeidslivssenter Østfold der fokuset er relasjonskompetanse, målet er å ha 
fokus på temaet med tanke på medarbeiderundersøkelsen (våren 2017) og det høye sykefraværet. Alle som jobber 
ved virksomheten ble invitert til å være med på oppstarten av prosessen der det ble jobbet i grupper hvor man drøftet 
hvilke satsningsområder man skulle jobbe videre med. Det ble etablert en arbeidsgruppe med 1 til 2 representanter 
fra assistentene, fagarbeiderne og vernepleierne, og videre så deltok tillitsvalgt, verneombud, avdelingslederne og 
virksomhetsleder. Mandatet til gruppen var hvordan skal dette jobbes med ved TFF. Det har vært flere arbeidsmøter 
der dette ble drøftet. Resultatet ble at det ble utarbeidet oversikter over hva man ønsker mer av på arbeidsplassen ut 
ifra teamlederne og fagarbeidere/ assistenter sitt ståsted. Til høsten så vil det være en ny samling der de fra NAV 
arbeidslivssenter vil være med for å føre prosessen videre. 
 
Virksomheten vil fortette å ha fokus på oppfølging av de sykemeldte i samarbeid med de på HR og NAV.  
 
Oppsummering - Samarbeid og læring 
Virksomheten har mange samarbeidspartnere vedrørende den enkelte bruker det vil si ansvarsgruppemøter, 
samarbeidsmøter, møter med pårørende osv. I forhold til flere av brukerne så samarbeider man også tett med 
spesialisthelsetjenesten i Østfold, det kan da være Habiliteringstjenesten, Barne- og ungdomspsykiatrien eller 
Åsebråten barne- og ungdomspsykiatri.  
 
Det er utarbeidet en kompetanseplan for 2018 som vi har som mål å fullføre, men på grunn av dårlig økonomi så er 
mange av tiltakene lagt opp til intern "kursing/ opplæring". I første kvartal så har det blitt gjennomført 
brannopplæring og gjennomgang/ opplæring av kvalitetssystemet. 
 
I løpet av 2. tertial så har vi hatt intern opplæring av nytilsatte og sommervikarer i temaene: bruk av tvang og makt 
ovenfor mennesker med psykisk utviklingshemming, hvordan er jobbe i andres hjem, hva innebærer de forskjellige 
diagnosene i forhold til ulike utfordringer osv.  
 
Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall  Gj.sn. stillings-%  

Assistent  9,61 24 40,0% 

Fagarbeider  6,29 14 44,9% 

Hjelpepleier  1,30 3 43,3% 

58



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 49 av 70  
 
 

Leder  3,00 3 100,0% 

Miljøterapeut  1,00 1 100,0% 

Vernepleier  8,36 9 92,9% 

 
 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  13   - 
  

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

- - 
  

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år  29   - 
  

Forbedringsforslag hittil i år - - 
  

 
Kommentar til Avvik - tjenestekvalitet 
Dessverre så har noen av disse avvikene blitt registrert på HMS- avvik, men skal være avvik på tjenestekvalitet.  
Per dags dato så er det lite avvik på HMS ved virksomheten.  
 
Kommentar til Avvik - tjenestekvalitet 
Avvik som meldes som tjenestekvalitet er i hovedsak knyttet til legemiddelhåndtering. Det blir registrert som avvik 
dersom personell uten medisinkompetanse gir medisiner fra dosett eller multidose til brukeren. For å få redusert disse 
avvikene så er det viktig at assistenter blir erstattet med helsefagarbeidere innen helse- og sosial eventuelt 
vernepleier/ sykepleier, når dette er mulig ved oppsigelser eventuelt om noen går av med pensjon. Det er også 
registret avvik på at medisiner har blitt gitt for sent eller ikke blitt gitt.  
 
Det har også i 2. tertial blitt registrert avvik fordi rutiner/ tiltak rundt bruker ikke har blitt fulgt slik det skal på grunn av 
manglende ressurser være seg at bemanningen er for lav i forhold til de arbeidsoppgavene som skal gjøres den dagen 
eller at man ikke har satt vikar ved fravær. 
 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
Oppsummering Brukertjenester 
Utgangspunktet for grunnbemanningen ved virksomheten er ut ifra hvem brukere som mottar tjenester når, derfor er 
det variasjoner på bemanningen i løpet av turnusperioden. Men med de økonomiske rammene som er, er det ikke 
rom for å øke bemanning dersom behovet for tjenester til den enkelte øker eller det kommer flere brukere. Da TFF nå 
gir tjenester til flere allerede blir konsekvensene at man må endret volumet på tjenestene til noen for å få gitt 
tjenester til flere. Vi vil anta at den langsiktige effekten av dette vil være negativ for de brukerne dette gjelder, det vil 
blant annet medføre funksjonsfall, passivitet, psykiske lidelser, livstidssykdommer osv.  
 
På grunn av behov for å flytte en av de hvilende nattevaktene til en annen base, så har det medført at noen brukere 
har mistet nattevakt i nær tilknytning. For å kompensere for dette så har blitt etablert et samarbeid med 
hjemmetjenestens nattevakter.  
 
TFF har mottatt klagebrev vedrørende tjenester som gis. Det jobbes med å se på hva som kan gjøres for å bedre 
kvaliteten på tjenestene. Det medfører blant annet tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og pårørende for å 
komme frem til gode løsninger.  
 
Virksomheten har fått tilbakemeldinger fra Fylkesmannen om at de anser tidligere avvik fra tilsyn i juni 2017 som 
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lukket, arbeidet for å til det har vært tidkrevende for teamleder, avdelingsleder, virksomhetsleder og teamet. Det 
medfører videre at det må jobbes kontinuerlig med å opprettholde det arbeidet man har startet, slik at man unngår 
nye avvik ved eventuelt nytt tilsyn.  
 
TFF har akutt plassert bruker med omfattende behov som driftes innenfor de samme rammene som tidligere, dette 
påvirker tilbudet til andre brukerne i mer eller mindre grad. Det er også nye brukere som vi ikke har kjent tidligere 
som vi jobber med å kunne gi bolig og tjenester til.  
 
Målet er å kunne gi individuelt tilpassede tjenester; for å ivareta den enkeltes personlige behov i form av aktivisering, 
tilsyn og bistand til egenomsorg og opplæring.  
 

 Virksomhet NAV Hvaler 

 
Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  -11,8%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

NAV HVALER 21 805 6 783 15 022 18 320 4 884 13 437 -1 585 

NAV Hvaler 11 764 2 624 9 140 10 531 999 9 532 392 

Flyktninger - voksne 6 296 3 685 2 612 5 607 3 885 1 722 -889 

Brukerrettet sosialhjelp 3 655 467 3 188 2 182 0 2 182 -1 006 

Prosjekt ansvarlig vertskap 89 7 83 0 0 0 -83 

 
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  12 269 11 996 -273 -2,3% 

11+12 Driftsutgifter  1 115 717 -399 -55,6% 

13 Kjøp av tjenester  2 895 2 187 -708 -32,4% 

14 Overføringer  5 459 3 420 -2 038 -59,6% 

15 Finansutgifter  67 0 -67  

Sum utgifter  21 805 18 320 -3 485 -19,0% 

16 Salgs- og leieinntekter  -300 -223 77 34,8% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -2 142 -510 1 633 320,3% 

Sykefraværsrefusjoner  -172 -100 72 72,5% 

18 Overføringsinntekter  -4 147 -4 051 96       2,4% 

19 Finansinntekter  -21 0 21  

Sum inntekter  -6 783 -4 884 1 899 38,9% 

Totalt  15 022 13 437 -1 585 -11,8% 
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Totalt  7 637 7 675 37 0,5% 

 
Kommentarer til budsjettavviket 
Totalt for ansvarsområdet viser oppstillingen et merforbruk på kr. 1.585.000 pr 31.8.18. 
Hovedårsaken til merforbruket, er at vi har satt inn ekstra bemanning på en enkeltbruker av sikkerhetshensyn, 
feilføring på sosialområdet samt at det er overført kr 400.000 fra ansvar 73701 til Floren skole. 
 
Korrigerende momenter til budsjettavviket: 
Ansvar 73700: Oppstilling viser mindreforbruk på kr 392.000, mens det korrekte er merforbruk på kr. 278.000, etter å 
ha korrigert for noen feil i budsjettet og noen tidsavgrensninger. Merforbruk ressurskrevende brukere er kr 1,1 mill, 
men her får kommune refundert en del av merutgiftene. 
 
Ansvar 73701: Oppstilling viser merforbruk på kr. 889.000. Justert for overføring av midler til Floren skole, er 
merforbruket kr. 489.000. Hovedårsaken til dette er merforbruk på sosialpostene. 
 
Ansvar 73702: Oppstilling viser merforbruk på kr 1.006.000. Men det har vært dobbeltføring her, så det er tilbakeført 
kr 735.000. Det betyr et merforbruk på kr. 271.000 
 
Ansvar 73710: Oppstilling viser merforbruk på kr 83.000. Dette ansvaret salderes ved årsslutt, fordi budsjettet ligger 
på fond. Derfor er korrigert resultat kr 0. 
 
Totalt sett er korrigert merforbruket for ansvar 737 kr. 1.038.000 pr 31.8.18.  
 
En god del av merforbruket på ressurskrevende brukere kompenseres gjennom tilskudd, så til tross for merkbar 
økning i sosialhjelpsutgiftene fra sommeren og framover, vil prognosen for merforbruk pr 31.12.18 være litt over 
nivået som varslet i tertialrapporten pr 30.4.18, dvs øker fra kr 600.000 til kr. 750.000. Årsakene er ekstra bemanning 
ut fra voldsrisiko/våpenbeslag, samt økt tilflytting av sosialklienter sommeren 2018.  
 
 
Kommentarer til årsprognosen 
I tertialrapporten pr 30.4.18, kom vi med en prognose for 2018 som viste merforbruk på kr 600.000. 
Etter de siste måneders press mot sosialhjelpsområdet, økes prognosen til et merforbruk på kr. 750.000 pr 31.12.18. 
 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 70% -   

Sykefravær hittil i år  4,0%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

NAV HVALER 4,0% 0,9% 3,1% 1,2% 

NAV Hvaler 4,7% 0,9% 3,7% 1,3% 

Flyktninger - voksne 1,2% 0,6% 0,5% 0,7% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 

61



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 52 av 70  
 
 

 
 

 

62



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 53 av 70  
 
 

 
Oppsummering samarbeid og læring 
Sykefraværet for august-18 var 3,8% for kommunalt ansatte, og 3,2% totalt for hele virksomheten. Det var kun en 
ansatt som var sykmeldt eller egenmeldt syk denne måneden, og det var ikke arbeidsrelatert. 
For perioden januar-18 til august-18 har sykefraværet for hele virksomheten vært på 3,8%, som er godt under 
gjennomsnittet for kommunen. I september-2018 hadde virksomheten totalt et sykefravær på 0%. Dette er meget bra 
i lys av den omorganiseringsprosessen virksomheten er inne i, og den usikkerhet som følger med dette. 
Mht bemanning har en ansatt gått ned fra 100% til 80% stilling, og en annen ansatt sa opp stillingen sin i juli-2018. På 
grunn av budsjettsituasjonen, er disse vakante prosentene kun delvis erstattet. 
Men ytterligere reduksjon i stillingsandeler framover høsten må dekkes opp, for å opprettholde forsvarlig drift. 
 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  

Barnehagelærer  
 

0,80 1 80,0% 

Leder  2,80 3 93,3% 

Miljøterapeut  4,00 4 100,0% 

Rådgiver  1,00 1 100,0% 

Sosialkurator  3,00 3 100,0% 

Sosionom  1,00 1 100,0% 

Spesialsykepleier  1,00 2 50,0% 

Sykepleier  0,50 1 50,0% 

Tverrfaglig spes.utd  2,00 2 100,0% 

Vernepleier  1,00 1 100,0% 

 
 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 
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Avvik - HMS hittil i år  23   - 
  

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

 2  - 
  

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år  57   - 
  

Forbedringsforslag hittil i år  2   - 
  

 
Oppsummering interne prosesser 
Avvikssystemet benyttes fortsatt aktivt, selv om de fleste avvikene ble rapportert i første tertial. Siste tertial har vi fått 
4 nye HMS-avvik, 1 nytt avvik knyttet til informasjonssikkerhet og personvern, samt 18 nye avvik knyttet til 
tjenestekvalitet. 
 
Kun tre av avvikene som er meldt inn siden 30.4.18 er ikke lukket. 
Vi opplever av nye avvik tas tak i forholdsvis raskt, men at de oppsatte tiltak tar lenger tid å gjennomføre. Det er en 
utfordring å klare å holde nok lederfokus på dette området, i konkurranse med mange andre presserende oppgaver og 
lite merkantil støtte. 
 
Det er ønskelig å få til en teknisk løsning som kan gjøre det mulig å behandle avvik via tjenestemobil. 
 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
Oppsummering Brukertjenester 
Pågang på hjelpemiddellageret vårt er større enn de 50% som er dedikert i rammen. Brukerbehovet er klart økende. 
Den største utfordringen vår, er at flesteparten av ressursen til rus og psykisk helse går til et fåtall brukere med store 
behov. Dette på grunn av ordningen med ressurskrevende brukere, som krever dedikering av ressurser til 
enkeltpersoner for å få refusjon. 
Behovet for en mer generell døgnbemanning vokser seg stadig større, totalt sett er det 8-10 personer som har slike 
behov. 
Vi opplever store utfordringer knyttet til å lage opplegg for brukere som er i gråsonen mellom virksomheter, f.eks NAV 
og TFF, NAV og omsorgstjenesten. Dette er brukere som både er psykisk syke, og som har behov for en tilpasset 
oppfølging som TFF/Omsorgstjenesten har kompetanse på. Et mobilt, tverrfaglig akutteam er nødvendig for å gi 
brukerne de tjenestene de minimum trenger. Tilflytting av brukere med til dels svært store behov gir store 
utfordringer både personalmessig og økonomisk. Et statlig system der pengene fulgte bruker fra kommune til 
kommune er etterlengtet. I motsatt fall kan dette gi svært store konsekvenser for kommuneøkonomien, særlig i små 
kommuner. 
 
 
Flyktningtjenesten er fortsatt svært fornøyd med å bruke de nye lokalene på Aktivitetssenteret på Dypedalsåsen. Her 
har vi også fått i gang BOWLS for en pensjonistgruppe, samt vi skal starte en eldregruppe. Et samarbeid med Røde 
Kors kan gi muligheter for mer oppfølging av ungdom på samme sted. 
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 Seksjon for samfunnsutvkling  
 
Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  -14,1%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

Seksjon for 
samfunnsutvikling 88 750 52 100 36 649 85 898 53 785 32 113 -4 537 
Administrasjon seksjon 
samfunnsutvikling 1 435 249 1 187 1 505 0 1 505 319 

AREAL OG BYGGESAK 12 204 6 157 6 048 12 991 8 052 4 939 -1 109 

KOMMUNAL TEKNIKK OG 
EIENDOM 69 434 43 153 26 282 66 067 43 788 22 279 -4 003 

KULTUR 5 676 2 542 3 134 5 335 1 945 3 390 256 

 
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  28 495 29 639 1 144 3,9% 

11+12 Driftsutgifter  20 376 22 604 2 227 9,9% 

13 Kjøp av tjenester  13 306 7 590 -5 716 -75,3% 

14 Overføringer  4 390 3 883 -507 -13,1% 

15 Finansutgifter  22 183 22 183 -0 -0,0% 

Sum utgifter  88 750 85 898 -2 852 -3,3% 

16 Salgs- og leieinntekter  -44 538 -48 899 -4 361 -8,9% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -4 851 -3 217 1 634 50,8% 

Sykefraværsrefusjoner  -892 -494 398 80,6% 

18 Overføringsinntekter  -1 819 -1 175 643       54,7% 

19 Finansinntekter  0 0 0  

Sum inntekter  -52 100 -53 785 -1 685 -3,1% 

Totalt  36 649 32 113 -4 537 -14,1% 

 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 40% -   

Sykefravær hittil i år  6,8%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

65



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 56 av 70  
 
 

Seksjon for samfunnsutvikling 6,8% 0,9% 5,8% 1,4% 

AREAL OG BYGGESAK 3,7% 1,6% 2,1% 2,2% 

KOMMUNAL TEKNIKK OG EIENDOM 7,9% 0,9% 7,0% 1,2% 

KULTUR 6,7% 0,1% 6,6% 1,6% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall  Gj.sn. stillings-%  

Adjunkt  0,36 1 36,0% 

Assistent  0,25 1 25,0% 

Fagarbeider  13,15 14 93,9% 

Ingeniør  2,00 2 100,0% 

Konsulent  5,90 7 84,3% 

Leder  18,10 19 95,3% 

Musikk- og kulturmedarbeider  0,70 3 23,3% 

Musikk/kultursk. lærer  0,20 1 20,0% 

Renholder  7,46 9 82,9% 

Rådgiver  10,33 12 86,1% 

Servicemedarbeider  4,00 4 100,0% 

Arbeidsleder  1,00 1 100,0% 

 
 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  2   -   

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

- -  
 

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år - -   
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Forbedringsforslag hittil i år - -   

 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
 
 
 

 Virksomhet Areal og byggesak       

 
Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  -22,5%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

AREAL OG BYGGESAK 12 204 6 157 6 048 12 991 8 052 4 939 -1 109 

Areal og byggesak 1 186 205 981 1 158 617 541 -439 

Plan 803 17 786 1 361 152 1 208 422 

Geodata og oppmåling 1 866 1 231 635 2 010 1 546 464 -171 

Naturforvaltning 473 30 444 528 20 508 64 

Byggesak 6 494 4 574 1 920 6 667 5 717 950 -970 

Næringsutvikling 1 102 101 1 001 1 134 0 1 134 133 

Interreg Koster - Hvaler 282 - 282 133 - 133 -148 

 
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  6 598 7 105 507 7,1% 

11+12 Driftsutgifter  1 136 1 065 -70 -6,6% 

13 Kjøp av tjenester  318 617 298 48,4% 

14 Overføringer  647 699 51 7,4% 

15 Finansutgifter  3 505 3 505 0 0,0% 

Sum utgifter  12 204 12 991 787 6,1% 

16 Salgs- og leieinntekter  -5 823 -7 860 -2 037 -25,9% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -135 -117 18 15,8% 

Sykefraværsrefusjoner  -199 -75 123 162,6% 

18 Overføringsinntekter  - - -       - 

19 Finansinntekter  0 0 0  

Sum inntekter  -6 157 -8 052 -1 895 -23,5% 
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Totalt  6 048 4 939 -1 109 -22,5% 

 
Kommentarer til budsjettavviket 
Budsjettavviket er i hovedsak på selvkostområdet tilknyttet byggesaksområdet.  
Inntektene er satt til kr. 8.5 mill f.o.m. budsjettåret 2017. Selvkostområdet har fått en økning fra kr. 5 mill (2016) til kr. 
8.5 mill f.o.m. 2017. Inntektsøkningen ble iverksatt i forbindelse med innføring av nytt gebyrregulativ gjeldende fra 1. 
mars 2017.  
 
Saksmengden viser en tydelig tendens til økning i antall saker og kompleksitet i tilknytning byggesaksområdet, men en 
stadig større andel av dette dreier seg om forvaltningsoppgaver, rådgiving, klagebehandling og saksforberedelse til 
politisk utvalg, som ikke medfører økte inntekter til selvkostområdet. Antallet klagesaker som utredes og går til 
politisk utvalg for behandling, viser en stadig økning fra 7 saker i 2015 til 25 saker i 2017. Hittil i 2018 er det behandlet 
27 klagesaker i utvalget.  
 
En annen utfordring er når klagesaker blir tatt til følge i politisk utvalg eller når Fylkesmannen tar klagen til følge, da 
kommunen blir ilagt dekning av påløpte saksbehandlingskostnader (advokatutgifter). Dette begynner å utgjøre en 
større budsjettmessig utfordring for virksomheten.  
 
Vi ser samme tendens i de saker med ulovlighetsoppfølging. I forbindelse med inndriving i saker som har medført 
dagsbøter, og det har vært brukt mye ressurser fra byggesaksbehandlere, så tilføres ikke disse som inntektene 
virksomheten.  
 
Selvkostområdet på byggesak, har pr. 31.08.18 hatt personellmessige utfordringer; 
2 saksbehandlere har sluttet 
2 er blitt nyansatt 
1 har hatt svangerskapspermisjon  
1 stilling er ubesatt/vakant.  
 
Denne situasjonen er utfordrende og påvirker kontinuiteten i virksomheten.  
 
Selvkostområdet i tilknytning kart/GEOdata har pr. 31.08.18 en ubesatt stilling som oppmålingsingeniør, etter at 
ansatt er gått av med pensjon sommeren 2018.  
 
Selvkostområdet i virksomheten er en stor bidragsyter for inndekning av felleskostnader til arkiv, sentralbord, 
servicetorg m.m. (internfakturering) og husleie. Dette beløper seg årlig på kr. 4.0 mill.  
 
Anslått årsresultat for selvkostområdet (gebyrinntekter) i 2018 vil mest vise en inntektssvikt i gebyrinntekter. 
Resultatet som forventes i tilknytning byggesak er i størrelsesorden mellom kr. 6. - 6,5 mill kr. Dette vil være 2 - 2,5 
mill under budsjetterte inntekter.  
 
De øvrige områdene i virksomheten, vil være i balanse eller viser et noe mindreforbruk totalt.  
 
 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 51% -   

Sykefravær hittil i år  3,7%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  
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AREAL OG BYGGESAK 3,7% 1,6% 2,1% 2,2% 

Areal og byggesak 0,3% 0,3% 0,0% 0,3% 

Plan 2,9% 2,9% 0,0% 2,9% 

Geodata og oppmåling 6,7% 3,2% 3,5% 3,2% 

Naturforvaltning 19,6% 1,4% 18,2% 1,4% 

Byggesak 2,6% 1,4% 1,2% 2,6% 

Næringsutvikling 2,0% 2,0% 0,0% 2,0% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Oppsummering samarbeid og læring 
Sykefraværet i virksomheten er fortsatt lavt (3,7%).  
 
Hovedårsaken til økning i sykefraværet fra 2017 er noen langtidssykemeldte (herunder planlagt sykefravær i 
forbindelse med operasjon og sykehusinnleggelser).  
 
Vi har et godt arbeidsmiljø i virksomheten og indre motiverte medarbeidere.  
 
Årsverk tjenesteytende bemanning per T1 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall  Gj.sn. stillings-%  

Ingeniør  1,00 1 100,0% 

Leder  3,80 4 95,0% 

Rådgiver  9,33 10 93,3% 

 
 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 
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Avvik - HMS hittil i år - - 
  

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

- - 
  

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år - - 
  

Forbedringsforslag hittil i år - - 
  

 
 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
 
Oppsummering Brukertjenester 
Fremheving av noen saksområder som det har vært arbeidet med: 
 
- Stor produktivitet innenfor alle 6 fagområdene i virksomheten.  
- Ny stillingsressurs i tilknytning planområdet ble ansatt i august 2018, slik at det nå er 2 stillingsressurser på 
avdelingen som jobber med  
plan. Kommuneplanens arealdel klargjøres for sluttbehandling og megling av innsigelser til denne. 
- 3 reguleringsplanprosesser under behandling  
- Tendens til noe økning i søknader om dispensasjon i tilknytning motorferdsel.  
- Utført stor registrering av prosjekt ("Hule eiketrær") 
- Utført kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Hvaler  
 
 
 

 Virksomhet Kommunal teknikk og Eiendom 

 
Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  -18,0%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

KOMMUNAL TEKNIKK OG 
EIENDOM 69 434 43 153 26 282 66 067 43 788 22 279 -4 003 

Brann og feier 934 703 232 891 821 69 -162 

Kommunal teknikk 1 149 363 786 1 197 1 265 -68 -854 

Vann og avløp 31 711 19 430 12 281 28 435 16 838 11 596 -685 

Eiendomsforvaltningen 14 516 9 052 5 464 19 233 13 396 5 837 373 

Skjærgårdstjenesten 1 866 2 451 -584 1 439 1 653 -214 370 

Havn 163 25 138 0 0 0 -138 

Renovasjon og vei 14 139 10 158 3 981 14 872 9 814 5 058 1 077 

Kommunikasjon og 
infrastruktur 4 955 971 3 985 0 0 0 -3 985 
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Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-apr  Budsjett jan-apr  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  10 451 10 586 135 1,3% 

11+12 Driftsutgifter  11 728 10 023 -1 705 -17,0% 

13 Kjøp av tjenester  2 847 3 073 226 7,3% 

14 Overføringer  686 923 238 25,7% 

15 Finansutgifter  9 339 9 339 0 0,0% 

Sum utgifter  35 051 33 945 -1 106 -3,3% 

16 Salgs- og leieinntekter  -20 342 -20 789 -448 -2,2% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -572 -1 438 -866 -60,2% 

Sykefraværsrefusjoner  -284 -108 176 163,1% 

18 Overføringsinntekter  - - -       - 

19 Finansinntekter  0 0 0  

Sum inntekter  -21 197 -22 335 -1 138 -5,1% 

Totalt  13 854 11 610 -2 244 -19,3% 

 
Kommentarer til budsjettavviket 
Foreløpig resultat viser et overforbruk på ca. kr. 3 968 000,-. 
Dessverre viser ikke rapportmalen et korrekt bilde. 
 
Kommunal teknikk: Kostnadene her fordeles i all hovedsak på selvkost ved årsslutt. Resultat for ansvaret vil være kr. 
0,- 
 
Vann, avløp, renovasjon og vei: Dette ansvaret er fordelt på ansvarsområder, vann og avløp (VA) og renovasjon og vei 
(RV). 
•VA er kun selvkost og vil ved årsslutt gå i kr. 0,-. For rapporteringsperioden står det et underskudd på kr. 683 000,-. 
Her håper vi på et større underskudd da vi må redusere selvkostfondet. For budsjett 2019 er det foreslått en 
reduksjon på abonnementsgebyret for vann og avløp med 5 %. 
•RV har i rapporteringsperioden et overskudd på kr. 1 104 000,-. Dette er fordelt både på selvkost og på rammen. Vi 
forventer at vi går med et lite overskudd ved årsslutt. 
 
Eiendomsforvaltningen: Eiendom viser et overskudd/underforbruk på kr. 373 000,-. Det forventes at årets budsjett blir 
resultatet. 
 
Skjærgårdstjenesten: Som nevnt i forrige tertialrapport, forventer vi et lite underskudd/ overforbruk ved årsslutt 
grunnet overlapp med «gammel» og ny driftsleder. Et eventuelt overforbruk dekkes av eget fond. Årsresultat vil bli kr. 
0,-. 
 
Havn: Her er det ført noen kostnader som tidligere har vært dekket av avdeling Havn, men som ikke klart nok er 
overført til Borg Havn. Vi håper at disse kostnadene vil overføres der de hører hjemme. 
 
Kommunikasjon og infrastruktur: Dette er en foreløpig føringspost. Her er det for rapporteringsperioden feilført ca. kr. 
3 986 000,-, som skulle vært ført på investering. Rettelsene er utført i oktober. 
 
Sammendrag: Virksomheten forventer ved årsslutt et lite overskudd/underforbruk 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 
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Kvinneandel 33% -   

Sykefravær hittil i år  8,0%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

KOMMUNAL TEKNIKK OG EIENDOM 8,0% 0,9% 7,2% 1,2% 

Kommunal teknikk 4,8% 1,8% 3,0% 1,8% 

Vann og avløp 10,7% 0,8% 9,9% 1,1% 

Eiendomsforvaltningen 10,1% 1,1% 9,0% 1,4% 

Renovasjon og vei 4,3% 0,6% 3,6% 1,2% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall  Gj.sn. stillings-%  

Fagarbeider  13,00 13 100,0% 

Ingeniør  1,00 1 100,0% 

Konsulent  3,40 4 85,0% 

Leder  10,80 11 98,2% 

Renholder  7,46 9 82,9% 

Rådgiver  1,00 2 50,0% 

Servicemedarbeider  4,00 4 100,0% 

Arbeidsleder  1,00 1 100,0% 

 
 
Interne prosesser 
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Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  1   - 
  

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

- - 
  

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år - - 
  

Forbedringsforslag hittil i år - - 
  

 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
Oppsummering Brukertjenester 
 
 
Samfunnsutvikling 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
 
Oppsummering samfunnsutvikling 
 
 

 Virksomhet Kultur  

 
Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  7,6%    0%     

 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

KULTUR 5 676 2 542 3 134 5 335 1 945 3 390 256 

Kultur og næring 4 878 1 001 3 877 4 322 701 3 621 -256 

Nasjonalparksenter 756 1 542 -786 1 013 1 244 -231 555 

Ytre Hvaler nasjonalpark 42 - 42 0 - 0 -42 

 
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 

.  
Regnskap jan-aug  Budsjett jan-aug  Avvik i kroner  

Avvik i 
prosent  

10 Brutto lønn  2 896 2 845 -51 -1,8% 

11+12 Driftsutgifter  1 117 1 258 140 11,1% 

13 Kjøp av tjenester  569 459 -111 -24,1% 

14 Overføringer  1 093 773 -320 -41,3% 

15 Finansutgifter  - - - - 
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Sum utgifter  5 676 5 335 -341 -6,4% 

16 Salgs- og leieinntekter  -399 -511 -112 -21,9% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -262 -225 37 16,4% 

Sykefraværsrefusjoner  -63 -33 29 87,9% 

18 Overføringsinntekter  -1 819 -1 175 643       54,7% 

19 Finansinntekter  - - - - 

Sum inntekter  -2 542 -1 945 597 30,7% 

Totalt  3 134 3 390 256 7,6% 

 
Kommentarer til budsjettavviket 
Virksomhet kultur ligger pr 2. tertial med et merforbruk i forhold til forventet budsjett. I all hovedsak ligger 
merforbruket på idrettsområdet. Det knytter seg til strøm, der vi ser et merforbruk som vil ligge godt over budsjettert 
nivå. Her har vi lagt ganske rett budsjettert gjennom flere år, men ser nå et merforbruk i forhold til det totale 
budsjettet for 2018 pr 31.8. Vi følger disse tallene nøye, men ser et merforbruk her. I tillegg vil vi ikke nå målet for 
inntekter på idrettsområdet i 2018. Det er nedgang i betalbar "voksenaktivitet". I tillegg har det vært byggeplass rundt 
og i Hvalerhallen og dette har påvirket sommerutleie i 2018. Med høyere utgifter på strøm og mindre inntekter på 
utleie i idrettsområdet gir dette et stort gap i budsjettet. I tillegg ser vi noe høyere utgifter på lønn utover budsjett for 
hele virksomheten. 
Vi jobber nå med å begrense bruk på de øvrige områdene slik at vi kan styre mot et årsresultat nær balanse. Dette vil 
være noe avhengig av strømregninger i de gjenværende månedene. 
Virksomheten varslet noe usikkerhet knyttet til resultater etter UFest i 1. tertial. Her ser det nå ut til at dette ligger 
nær balanse og i liten grad påvirker årsresultatet. 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 47% -   

Sykefravær hittil i år  6,7%   -   

 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  

KULTUR 6,7% 0,1% 6,6% 1,6% 

Kultur og næring 7,2% 0,1% 7,1% 1,7% 

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 

77



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 68 av 70  
 
 

 
 

 

78



Tertialrapport 31.08.2018  
 

 

 

 
 Side 69 av 70  
 
 

 
Kommentarer til sykefravær 
Virksomhet kultur hadde et høyt legemeldt fravær i 1. tertial 2018. Det ble varslet et nivå nærmere normalen for 
virksomheten utover i 2. tertial. Vi har god kjennskap til fraværet i virksomhetene og ser nå en tilnærmet forventet 
resultat. 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning per T2 2018 
 

Stilling  Årsverk  Antall  Gj.sn. stillings-%  

Adjunkt  0,36 1 36,0% 

Assistent  0,25 1 25,0% 

Fagarbeider  0,15 1 15,0% 

Konsulent  2,50 3 83,3% 

Leder  2,50 3 83,3% 

Musikk- og kulturmedarbeider  0,70 3 23,3% 

Musikk/kultursk. lærer  0,20 1 20,0% 
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Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  1   - 
  

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

- - 
  

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år - - 
  

Forbedringsforslag hittil i år - - 
  

 
Oppsummering interne prosesser 
Virksomhet kultur har registrert få avvik. Avvik knytter seg til enkelttilfeller og -episoder. Det blir satt tilpassede tiltak 
til de ulike avvikene for å lukke de og forbedre virksomheten.  
 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
Oppsummering Brukertjenester 
Virksomhet kultur har stort fokus på å gi gode kulturopplevelser til Hvalersamfunnet; informasjonsarbeid og 
pedagogiske opplegg gjennom Besøkssenteret til barnehager og skoleklasser, et bedre bibliotektilbud gjennom å 
innføre meråpent bibliotek, kulturkvelder for de voksne, innført Hvalerprisen for å verdsette frivillighet og frivillig 
arbeid, stort fokus på forebyggende arbeid i fritidsklubben, gode kulturskoletilbud, støtte til lag og foreninger.  
2. tertial er preget av sommersesongen med mange kulturaktiviteter som virksomheten jobber med. I tillegg er 
sommersesongen en høytid for drift av Besøkssenter for nasjonalparken og turistrelatert oppgaver. Vi har i sommer 
også håndtert utlån av kommunens sykkelordning. Dette har gitt mange og spennende oppgaver for virksomheten. 
Det er hyggelig med mange gode tilbakemeldinger fra brukere og publikum. 
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Hvaler kommune 
 
 
 
 
  
 
 
Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Utvalget for samfunnsutvikling 31.10.2018 133/18 
Kommunestyret 15.11.2018 73/18 

 
Temaplan Verdiskaping - Næringsstrategi 2019-2023 - Endelig 
 
Sammendrag 
Dette er en justert næringsstrategi etter første gangs behandling i utvalget den 26. september i år. I 
denne ble utvalget invitert til å gi sine kommentarer/innspill til planen, og det ble gjennomført en 
engasjert og positiv behandling med gode innspill til administrasjonen. Disse er nå vurdert, og alle 
innspill anses ivaretatt inn i plan som justering, allerede ivaretatt eller følges opp som del av 
reiselivsstrategi og torgreglement.  
 
Saksopplysninger 
Det vises til saksfremlegg og 1. gangs behandling i utvalget den 26.9 der utkast til Næringsstrategi 
ble presentert som vedlegg til saken. Rådmannen la i saken opp til at utvalget kunne spille inn sine 
kommentarer/innspill til strategien. Med bakgrunn i dette er kommentarer/innspill vurdert og det 
presenteres i denne sak en justert Næringsstrategi. Kommentarer/innspill er vurdert og behandlet inn 
i dokumentene som følger: 
 
Hans Herman Utgård (Sp) fremmet følgende forslag til innspill 
 
2.3.1 (del II) og 3.5.2 (del I) 
«Fiskeri, landbruk og lokal mat, kunst og håndverk, service- og entreprenørvirksomhet.» 
 
Behandling: Skrevet inn som foreslått. Vurdering: Relevant supplering / presisering til planen. 
 
2.5 (del I) 
«Fiskernes og landbrukets organisasjoner.» 
 
Behandling: Skrevet inn som foreslått. Vurdering: Relevant supplering/presisering til planen. 
 
3.2 (del I) 
(1) «Gjennomfører en konsekvent og sterk jordvernstrategi for å sikre og styrke jordbruket i Hvaler.» 
(2) «Sikre at arealkrevende husdyrbruk/beitemark ikke hindres eller fortrenges av annen virksomhet.» 
(3) «Bidrar til å videreutvikle landbruket på Hvaler – særlig knyttet til høykvalitetsprodukter, økologisk 
og lokal mat.» 
 
Behandling:  
Setning (3) skrevet inn som foreslått, samt tatt inn medlemskapet i Guldkorn som del av denne. 
Vurdering: Relevant og god bevisstgjøring på at tilrettelegging/fokus på lokal landbruksproduksjon er 
viktig, også som del av verdikjeden innenfor besøk- og opplevelsesnæringen. Setning (1) og (2) er 
ikke tatt inn som foreslått. Det vurderes at nasjonale og regionale føringer gir tydelige retningslinjer på 
jordvern og landbrukets betydning for matsikkerhet, lokal verdiskaping, ivaretagelse av kulturlandskap 
med mer. 
 
 
Mona Vauger (Ap) fremmet følgende forslag til innspill: 
 
Følende punkter legges inn i strategien: 

Saksnr 2018/1576 - Temaplan 
Verdiskaping - Næringsstrategi 
2019-2023 - Doknr 3 

Arkivkode U01 
Saksbehandler Bjørn Winther Johansen 
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 Hvaler trenger et eget turistkontor, men mye kunnskap om overnatting og tilbud på Hvaler. Et 
sted med et kontaktpunkt ut mot publikum kortreist og der tustene er. Besøkssenteret på 
Skjærhalden er et veldig godt utgangspunkt. 

 Hvaler kommune skal ha samme stengetider på Restauranter og utesteder som Fredrikstad. 
 Hvaler skal også markedsføre seg som en sjøørrettfiske-destinasjon.   
 Legge opp en plan for skilting (Hvaler-skilt) langs fylkesveiene til alle små virksomheter på Hvaler 
 Finne løsninger sammen med andre kommuner/fylkeskommunen for å bekjempe Grågåsa. 

 
 
Behandling: 
Ikke tatt inn som foreslått. Vurdering: Gode innspill som tas inn i arbeidet med en strategi for besøk- 
og opplevelsesnæringen. Behovet for egen budsjettpost knyttet til skilter (infrastruktur) ble forøvrig 
presentert på budsjettseminar. 
 
 
Følgende setning tas ut:  
 «Hvaler kommune skal bruke workshops og seminarer som virkemiddel for å skape felles 

arenaer.» I stedet skal det stå Hvaler kommune skal øke kunnskapen om vekst og 
utviklingsmuligheter i markedet. 

 
Behandling: Skrevet inn/støket som foreslått. Vurdering: Virkemidler for å øke kunnskapen om vekst 
og utviklingsmuligheter er flere, workshops og seminarer behøver ikke presiseres. 
 
 
Øyvind Fjeldberg (SV) fremmet følgende forslag til innspill: 
 
Under prioriterte næringer 2.3.2 
 
Landbruk. 
Hvaler kommune har en aktiv landbruksnæring med store arealer økologisk landbruk. 
Vi har de siste årene sett flere som satser på lokale grønnsaker som selges både nasjonalt og lokalt. 
Vi har et aktivt gartneri med stor planteproduksjon som tiltrekker seg kunder også fra Fredrikstad.  
 
Behandling:  
Ikke skrevet inn som prioritert næring. Vurdering: Landbruksnæringen med lokal matproduksjon 
kommer tydelig frem i dokumentet, nå også under tiltak/aktiviteter. Under prioritert næring «besøk- og 
opplevelsesnæringen» er lokal mat og drikke løftet frem, og administrasjonen vurderer næringen som 
en viktig del av denne verdikjede. Administrasjonen fremmet også i 2017 forslag med positivt vedtak 
på medlemskap i Guldkorn som arbeider for å fremme mat og drikke fra Østfold. Landbruket sees 
altså som del av satsingen på besøk- og opplevelsesnæringen og har der et tydelige strategisk fokus. 
Landbruket har forøvrig generelt god tilgang på utvikling/verdiskapings- programmer, støtte og 
tilskuddsordninger og henvisningskompetanse i kommunen er særlig viktig i forhold til dette. 
 
Tiltak. 
Teknologibedrifter og FoU-miljøer. 
Vi legger tilrette for et samarbeid med NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. 
 
Behandling:  
Skrevet inn som foreslått. Vurdering: God supplering/presisering. NMBU har et sterkt fagmiljø også 
på teknologi, og er vårt nærmeste universitet. 
 
 
Under besøk og opplevelsesnæringene. 
Hvaler kommune viderefører og utvikler samarbeidet med Hvaler kunstforening. 
 
Behandling:  
Ikke skrevet inn som foreslått. Vurdering: Vurderes ivaretatt under pkt. 2.5 Organisering (del I) og 
løftes ikke frem som prioritert tiltak nå. 
 
Virkemiddel for landbruk. 
Gratis torgplass for lokal landbruksnæring. 
 
Behandling: 
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 Ikke skrevet inn som foreslått. Vurdering: Relevant innspill i forhold til å legge til rette for og styrke 
lokale mat- og drikkeprodusenter. Tas med i behandlingen av nytt torgreglement. 
 

Nytt i saken er at planens del I nå har et nytt punkt: 

3.3 «Rullering av planlagte aktiviteter og tiltak». 
Plan for aktiviteter og tiltak rulleres årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
 
 
Vedlegg 
 
Temaplan Verdiskaping – Næringsstrategi 2019 -2023 (del I) 
Temaplan Verdiskaping – Næringsstrategi 2019 -2023 (del II) 
 
 
Innkomne merknader 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Planen i seg selv medfører ingen økonomiske konsekvenser utover den organisering og budsjett som 
p.t. er på næring. Det er spilt inn behov for utviklingsmidler som del av budsjettprosess 2019.  

Vurdering 
I sum vurderes det at vedlagte Temaplan Verdiskaping – Næringsstrategi 2019 – 2023 gir klare 
føringer og prioriteringer for kommunens arbeid med å legge til rette for økt verdiskaping og flere 
lokale arbeidsplasser på Hvaler. Videre at planen på en god måte ivaretar Hvalers næringsstruktur og 
muligheter. Planen vil på flere områder kreve oppfølging gjennom budsjettprioriteringer, og det er et 
mål at kommunen over tid skal styrke sin mulighet til å sette av målrettede utviklingsmidler. Samtidig 
kommuniserer og beskriver planen også arbeidsform og aktiviteter som vil gjennomføres med dagens 
organisering og ressurssituasjon. Herunder en tverrfaglig bevisstgjøring på tvers av ulike 
virksomheter knyttet til drivere for å styrke Hvalers attraktivitet for innbyggere, besøkende og 
næringsliv.   
 

Konklusjoner 
Temaplan Verdiskaping fremmes som forelagt med innarbeidede kommentarer/innspill. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Temaplan Verdiskaping – Næringsstrategi 2019 -2023 (del I og II) vedtas og legges til grunn for 
næringsutviklingen på Hvaler. 
 
Hvaler kommune, 18.10.2018 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Utvalget for samfunnsutvikling 31.10.2018: 
Mona Vauger (A) fremmet følgende forsalg til vedtak: 
 
«Temaplan Verdiskaping – Næringsstrategi 2019 -2023 (del I og II) vedtas og legges til grunn for 
næringsutviklingen på Hvaler. 
 
Utvalget ber administrasjonen om å se på muligheter til å utarbeide egne retningslinjer for 
reguleringsplaner, slik at fremtidens utleiehytter i faktisk fungerer som næring, der turister kan 
overnatte i sommerhalvåret.» 

 
Votering: 
Enstemmig 
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Innstilling fra Utvalget for samfunnsutvikling 31.10.2018: 
Temaplan Verdiskaping – Næringsstrategi 2019 -2023 (del I og II) vedtas og legges til grunn for 
næringsutviklingen på Hvaler. 
 
Utvalget ber administrasjonen om å se på muligheter til å utarbeide egne retningslinjer for 
reguleringsplaner, slik at fremtidens utleiehytter i faktisk fungerer som næring, der turister kan 
overnatte i sommerhalvåret. 
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1 Temaplanens bakgrunn og inndeling. 

1.1 Bakgrunn. 

I Hvaler kommunes «Kommuneplanens Samfunnsdel 2011-2023» er det etablert fire 

hovedtemaer for planens målsettinger og strategier. Temaet «Verdiskaping – næringsutvikling 

med lokal forankring, identitet og kvalitet» trekker frem kommunens konkurransefortrinn og 

ressurser – men også utfordringer. Videre pekes det på prioriterte innsatsområder og bransjer, 

samt viktigheten av bærekraft, lokal forankring, identitet og kvalitet. I sum gir kommuneplanens 

tema knyttet til verdiskaping og næringsutvikling en viktige strategisk ramme for kommunens 

videre arbeid med mål om å være en attraktiv bosteds- og arbeidskommune. Næringsstrategien 

kan lengre frem i tid legge grunnlag for utarbeidelse av en egen kommunedelplan for næring. 

1.2 Inndeling i to deler. 

Denne temaplan for verdiskaping, videre omtalt som næringsstrategi, er utviklet med 

kommuneplanen som strategisk ramme og Telemarkforskning sin attraktivitetsmodell som 

metode. Planen er delt i to deler: 

 

Del I: Strategi Del II: Ståsted 

Våre mål, prioriteringer og tiltak. Bakgrunn for våre valg. 

 

Strategidelen (del I) kan kommuniseres og brukes som et selvstendig dokument. I del II finnes 

mer generell informasjon om bl.a. befolkning, næringsliv og Telemarksforskning sin 

attraktivitetsmodell. Del II kan også brukes som et selvstendig dokument for å beskrive 

situasjonen på Hvaler, men den kan også gi større innsikt og forståelse for de valg som kommer 

frem i del I – selve strategien. 

2 Strategi: Prioriteringer – Mål og delmål. 

2.1 Attraktivitetsmodellen. 

Næringsstrategien er utviklet med bakgrunn i Telemarkforsknings resultater på hva som 

kjennetegner og påvirker steders attraktivitet. «Attraktivitetspyramiden» sammenfatter dette ved 

at steders attraktivitet utvikles gjennom tre dimensjoner; Bostedsattraktivitet, Besøksattraktivitet 

og Bedriftsattraktivitet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87



 

 

Hvaler kommune – Næringsstrategi - Del I: Strategi                                                                       Side 4                                                                                     

 

Modellen viser at en næringsstrategi må ha en helhetlig tilnærming hvor Hvaler kommune også 

må styrke sin attraktivitet som bosted og sted å besøke. Enkelt uttrykt henger vekst og utvikling 

i næringslivet sammen med vekst i innbyggere og besøkende – og motsatt (se for øvrig del II). 

2.2 Nasjonale satsingsområder. 

Innovasjon Norge har gjennom prosjektet «Drømmeløftet» definert seks særlige 

mulighetsområder for Norsk næringsliv i årene fremover. Drømmeløftet og mulighetsområdene 

beskrevet nedenfor kan til dels virke fjernt for næringsstrukturen og bedriftene på Hvaler. 

Samtidig er det viktig å erkjenne at globale utfordringer, teknologiutvikling og befolkningens 

preferanser også får betydning lokalt. Særlig når dette kan kobles til Hvaler sitt ressursgrunnlag. 

Videre må dette også sees opp imot betydningen for innretningen av nasjonal næringspolitikk 

og virkemidler.  

2.3 Prioriterte næringer og satsingsområder for Hvaler kommune. 

2.3.1 Stedstypisk næring og småskalanæring. 

Begrepet stedstypisk næring brukes ofte i Hvalersamfunnet. Dette er ikke en næring eller 

bransje i seg selv, men benyttes som samlebetegnelse på ulike næringer eller type bedrifter 

som er viktige for Hvaler samfunnet på en eller annen måte. Fiskeri, landbruk og lokalmat, kunst- 

og håndverk, service- og entreprenørvirksomhet samt deler av reiselivsnæringen er eksempler 

på dette. Begrepet småskalanæring er også benyttet, og henviser da særlig til at dette er 

småbedrifter som speiler Hvaler sitt ressursgrunnlag og/eller særpreg. Felles for begge 

begreper er også erkjennelsen av at Hvaler ikke har store næringsarealer egnet for 

plasskrevende, «tradisjonell» industri. Store arbeidsplasser i nasjonal sammenheng må 

kompenseres gjennom mange småbedrifter. 
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 Både stedstypisk næring og småskalanæring er representert i pkt. 2.3.2 – strategiens 

prioriteringer.  

2.3.2 Prioriterte næringer. 

Med bakgrunn i kommunens naturgitte ressurser og styrker, næringsstruktur og fokus på 

bærekraft vil Hvaler kommune særlig prioritere sine virkemidler inn mot eksisterende bedrifter 

og nyetableringer innenfor følgende næringer, bransjer og teknologiområder: 

 

Marin næring;  

Hvaler kommune har en meget sterk mulighet til å utvikle eksisterende og nye næringer knyttet 

til vår kyst, våre havner og havets ressurser. Det er naturlig at vi sammen setter et sterkt fokus 

på fiskeri, havbruk, fordeling, nye næringer/arter og leverandørindustrien. Vi må bygge opp 

under våre fortrinn, sikre fremtidig kompetanse og bidra til et godt samarbeid på tvers av 

bransjer.  

 

Besøk- og opplevelsesnæringen:  

Besøk- og opplevelsesnæringen er et viktig nasjonalt satsningsområde som er sterkt forankret 

i Hvalersamfunnet. Hvaler kommune vil bidra til økt fokus på gode rammebetingelser for 

serveringssteder, overnatting, naturbaserte opplevelser, lokal mat og drikke, kunst- og 

håndverk, festivaler og arrangementer, gjestehavner, marinaer, varehandel og personlig 

service. 

 

Håndverks- og byggenæringen: 

I et samfunn med ca. 2000 boliger og 4300 fritidsboliger vil det alltid være et stort behov for ulike 

typer bygg relaterte bransjer. Håndverkere og entreprenører er en viktig del av et levende 

lokalsamfunn. Hvaler kommune skal bidra til at lokale håndverkere og bedrifter får gode 

forutsetninger til å utvikle seg med fokus på lokal kvalitet og «kortreiste» produkter. 

 

Teknologibedrifter og FoU miljøer innen «Smart samfunnsutvikling»: 

Kreative næringer og smarte løsninger er et viktig satsningsområde i en stadig mer globalisert 

hverdag. Hvaler kommune ønsker å utnytte sin posisjon som demo- og pilotarena innenfor 

Smart Samfunnsutvikling (fornybar energi, digitalisering m.m.) til å tiltrekke seg mindre bedrifter 

og FoU miljøer innen detter området. Det blir viktig å ha kontakt med miljøer som ser verdi i 

utvikling og testing i småskala, gjerne sammen med kommune, næringsliv og samfunn i små, 

spennende næringsklynger.   

2.4 Avgrensning og presisering. 

Næringsstrategien legger til grunn Hvaler kommunes handlingsrom (organisering, vedtak og 

budsjett) og påvirkningsmulighet som kommune for næringsutviklingen på Hvaler. Strategien 

handler ikke først og fremst om budsjett og penger, men om en tydelig retning og tilrettelegging 

innenfor satsingsområdene. Strategien er innrettet slik at denne representerer: 

 

 Definerte aktiviteter som kan gjennomføres innenfor eksisterende handlingsrom 

 Tiltaksområder som må videreutvikles til handlingsplaner med politiske vedtak 

 

Hvaler kommune kan ikke selv skape vekst i næringslivet, men gjennom ulike virkemidler legge 

til rette for at næringslivets lokale og regionale rammebetingelser for vekst styrkes!  
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2.5 Organisering. 

Gjennomføring av strategien krever samarbeid mellom flere virksomheter og fagmiljøer i 

kommunen, men også mellom kommunen og lokale samarbeidspartnere som Hvaler 

Næringsforum, Hvaler Hytteeierforening, Hvaler Kulturvernforening, fiskernes og landbrukets 

organisasjoner med flere. Videre også med selskaper kommunen er medeier i som Borg Havn 

IKS, Skjærhalden Gjestehavn AS og Visit Fredrikstad og Hvaler AS. Som del av organiseringen 

er også næringssamarbeidet i Nedre Glomma Regionråd viktig. 

2.6 Utviklingskultur i organisasjonen. 

Hvaler kommune skal jobbe for å utvikle en sterkere utviklingskultur i organisasjonen. For 

næringslivet skal dette innebære at vi ser etter de beste løsninger for næringsliv og 

næringsutvikling i lys av gitte rammebetingelser som økonomiske ressurser, plan- og lovverk. 

Dette innebærer blant annet at vi ønsker å legge vekt på rådgivings- og servicerollen fremfor 

saksbehandlerrollen. Hvaler kommune skal øke kunnskapen om vekst og utviklingsmuligheter i 

markedet. 

2.7 Verdisett og overordnede målsettinger. 

Hvaler Kommune har etablert et sett med mål basert på et verdisett (ÅPEN) og en strategisk 

destinasjon «Hit skal vi»:  

 
Flere av kommunens målsetninger beskriver den retningen vi ønsker på utviklingen av 

kommunens næringsliv og det samarbeidet vi ønsker med næringslivet. Næringsstrategiens 

innretning sammenfaller derfor både med kommunens mål og med attraktivitetspyramidens tre 

satsningsområder. Det er viktig at næringslivet på Hvaler forstår hvordan vi skal jobbe i 

kommunen og hva som er våre viktigste målsetninger (drivere). 
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2.8 Hovedmålsetting: 

Hvaler kommune skal tilrettelegge for en bærekraftig vekst i lokale arbeidsplasser gjennom 

eksisterende og nye bedrifter på Hvaler. Arbeidsplassveksten skal relativt sett være sterkere 

enn befolkningstilveksten. Kommunen skal gjennom sin tilrettelegging bygge omdømme som 

en næringsvennlig kommune som ivaretar næringslivets avgjørende betydning for 

samfunnsutviklingen på Hvaler. Måloppnåelse sees i sammenheng med Telemarkforskning sin 

«Næringslivsindeks» eller SSB statistikk som kan verifisere oppnådde effekter. 

2.8.1 Delmål. 

Delmålene tar utgangspunkt i attraktivitetspyramidens tre hjørner.. Delmålene skal bidra til å 

sikre en helhetlig tenking som bygger opp under vår overordnede målsetting. Delmålene er: 

 

1. Bedriftsattraktivitet – Hvaler skal styrke sin attraktivitet som sted å drive næring! 

2. Besøksattraktivitet – Hvaler skal styrkes sin attraktivitet som sted å besøke! 

3. Bostedsattraktivitet – Hvaler skal styrkes sin attraktivitet som bosted! 

 

Tallene/inndelingen ovenfor (1,2,3) benyttes i påfølgende matriser pkt. 3.1 og 3.2. 

3 Strategi: Aktiviteter og tiltak. 

Aktiviteter er merket med (A) og er innenfor kommunens handlingsrom. Tiltak er merket med (T) 

og krever videre planlegging, organisering og eventuelt politiske vedtak. Aktiviteter og tiltak er 

dels rettet inn mot våre prioriterte næringer, og dels av mer generell betydning. For å sikre at 

kommunen ivaretar en helhetlig tenking skal de ulike aktiviteter og tiltak også sees i lys av hvilke 

delmål de primært er med på å oppfylle. 

3.1 Aktiviteter og tiltak for vekst i prioriterte næringer. 

Aktiviteter og tiltak rettet inn mot prioriterte næringer. 

 

Marin næring: 

 

Tiltak/Aktivitet Ansvarlig Delmål (1,2,3) 

Vi avsetter næringsarealer i sjø (A) Plan 1 

 

Vi arealplanlegger for mer fiskerirelatert virksomhet 

i Utgårdskilen (A) 

Plan 1 

Vi samarbeider med Borg Havn IKS om utvikling av 

marin næring i våre havner (A) (T) 

Næring 1 

Vi deltar i nettverk og initiativ som bygger opp om 

marine næringer, bl.a. «Fremtiden er Blå» (A) 

Næring 1 

Vi samarbeider med Regionrådet om en 

kommersiell ressurskartlegging av vår kyst (A) (T) 

Næring 1 

Vi leder Regionrådets satsing på Marin Næring (A) Næring 1 
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Besøk- og opplevelsesnæringen: 

 

Tiltak/Aktivitet Ansvarlig Delmål (1,2,3) 

Vi utvikler en næringsdrevet strategi, /handlingsplan for 

Hvaler som reisemål (T) 

Næring 2,3 

Vi støtter opp om større arrangementer og festivaler, 

og vi utreder en egen kommunal støtteordning til dette 

(A) (T) 

Næring/Kultur 2,3 

Vi følger prosessen med organisering av reiselivet i 

Østfold, evaluerer og vurderer vår egen organisering 

for fremtiden (A) 

Næring 2 

Vi er pådriver for samarbeid og utvikling hos besøk- og 

opplevelsesnæringen (A) 

Næring 2,3 

Vi gjennomgår informasjon og skilting til besøkende 

(A) 

Plan/Næring 2 

Vi involverer oss i utvikling av Ytre Hvaler 

Nasjonalpark sin besøksstrategi (A) 

Næring 2 

Vi er opptatt av, og følger opp utviklingen av 

Hvalersambandet sammen med Borg Havn (A) (T) 

Næring 1,2,3 

Vi jobber sammen med Skjærhalden Gjestehavn AS 

for videre utvikling av selskapet og gjestehavnens 

betydning (A) + (T) 

Næring/Eierorgan 2 

Vi etablerer parkering/camping for bobiler (A) (T) Næring/Borg Havn IKS 2 

Vi utreder og avklarer muligheter for etablering av et 

kurs- og konferansehotell på Hvaler, vi avklarer også 

kommunens rolle (T) 

Næring/Plan 1,2,3 

Vi deltar aktivt i samarbeidet og kommunenettverket 

Marine Nasjonalparker (A) 

Næring/Kultur/ 

Besøkssenteret 

2 

 

Håndverks- og byggenæringen: 

 

Tiltak/Aktivitet Ansvarlig Delmål (1,2,3) 

Vi er proaktiv i vår kontakt med utviklere og utbyggere 

av bolig- og næringsbygg (A) 

Næring 1,2,3 

 

Vi legger næringsstrategien som en viktig føring for 

vårt arbeid med arealer og arealplan (A) 

Plan/Næring 1,2,3 

Vi etablerer en plan for transformasjon/bruk av 

eiendomsmassen på Floren og Åttekanten (A) 

Plan/Næring 1,3 
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Teknologibedrifter og FoU-miljøer: 

 

Tiltak/Aktivitet Ansvarlig Delmål (1,2,3) 

Vi utvikler en egen strategi for «Smart Samfunn Hvaler»  

og viderefører Smart Energi Hvaler gjennom en bredere 

satsing på smarte samfunn og digitalisering (A) 

Rådmann 1,3 

 

Vi prøver ut fornybar energi på vind og elektriske 

fritidsbåter (A) 

Næring/Plan 1,3 

Vi inviterer næringsliv, akademia og FoU til å bruke 

Hvaler og kommunen som demo- og pilotarena på 

Smart-teknologi, klima og miljø  (eks. Sandbakken) (A) 

Samfunnsutvikling 1 

Vi samarbeider med Høgskolen i Østfold om bachelor 

og master oppgaver. (A) 

Samfunnsutvikling 1 

Vi legger til rette for et samarbeid med NMBU - Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. (A) 

Samfunnsutvikling 1 

Vi bygger omdømme som «Smart-kommune» (A) Kommunikasjon/Stab 1,2,3 

Vi er medlem av og bruker klyngen (nettverket)  Smart 

Innovation Norway (A) 

Samfunnsutvikling 1 

3.2 Aktiviteter og tiltak for øvrige næringer og/eller generell vekst i 

næringslivet.  

 

Tiltak/Aktivitet Ansvarlig Delmål 

(1,2,3) 

Vi har egen kontaktperson/vertskap for næringslivet (A) Næring 1 

 

Vi har bedriftsøkonomisk kompetanse, informerer og 

veileder bedrifter og gründere når de ønsker det (A) 

Næring 1 

Vi bygger omdømme og løfter frem lokalt næringsliv i vår 

kommunikasjon (A) 

Kommunikasjon/Stab 1,2,3 

Vi samarbeider med Regionrådet om synliggjøring av 

Nedre Glomma som næringsdestinasjon (A) (T) 

Næring 1 

Vi bidrar til å videreutvikle landbruket på Hvaler – særlig 

knyttet til høykvalitetsprodukter, økologisk og lokal mat. 

Vi er medlem av Guldkorn. (A) 

Næring/landbruk 1,2 

Vi utreder en støtteordning/næringsfond for 

nyetablererte og etablerte bedrifter (A) (T) 

Næring 1 

Vi samarbeider med det offentlige, næringsliv og 

akademia i prosjekter som kan styrke vår måloppnåelse 

gjennom mer kapital og kapasitet (A) 

Samfunnsutvikling 1,2,3 
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Vi har etablert Hvaler Bredbånd AS og bygger ut 

bredbånd til Hvaler-Samfunnet (A) (T) 

Kommunalteknikk/ 

Eierorgan 

1,2,3 

Vi utvikler vårt kommunesenter og lokalsentra gjennom 

stedsanalyser (A) 

Plan 1,2,3 
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Tiltak/Aktivitet Ansvarlig Delmål (1,2,3) 

Vi bruker kunnskap om tilflytting, boligtilbud og 

arbeidsplasser gjennom en strategi for en mer balansert 

befolkningssammensetning og tilflytting (A) (T) 

Plan 1,2,3 

 

Vi er observatør til styret og støtter aktivt opp om Hvaler 

Næringsforum (A) 

Næring 1 

Vi jobber tverrfaglig og på tvers av virksomheter i 

arbeidet med å realisere næringsstrategien (A) 

Samfunnsutvikling 1,2,3 

 

3.3 Rullering av planlagte aktiviteter og tiltak. 

Plan for aktiviteter og tiltak rulleres årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
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1 Sammenheng med regionale og kommunale planer og 

samarbeidsavtaler. 

Næringsstrategien (se del I) bygger opp under følgende regionale- og kommunale planer og 

samarbeidsavtaler: 

 

Østfold fylkeskommune, Fylkesplanen for Østfold – «Østfold mot 2050»: 

 Hovedmål verdiskaping; Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital, og tilby et 

velfungerende arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, 

kompetanse og samhandling. 

Hvaler kommune, Kommuneplanens Samfunnsdel 2011-2023: 

 Overordnet målsetting verdiskaping; Hvaler skal være en attraktiv bosteds- og 

arbeidskommune, og kommunen skal være attraktiv for bærekraftig investeringskapital. 

Arbeidsmarked og næringsliv skal preges av samarbeidsløsninger og et felles ønske om 

utvikling og verdiskaping. 

Hvaler kommune, Kommunedelplan for Klima- og energi 2016-2028: 

 Hovedmål: Hvaler kommune skal være klimanøytralt i 2030. 

Hvaler kommune, Strategisk Havneplan 2018-2028:  

 Innledning: Havnenes strategisk betydning for næringsutvikling; Sett i et næringsperspektiv 

er utviklingen av havner og sjøarealer av stor strategisk betydning for Hvaler kommune. 

Utviklingsmulighetene innenfor marine næringer (fiskeri, havbruk, foredling, biomarin 

industri og leverandørindustri) er betydelige og må vektlegges i den videre utviklingen av 

havnene. Dette gjelder også innenfor besøk- og opplevelsesnæringen (reiseliv) der 

utviklingen av havnene kan legge til rette for etablering av bærekraftige reiselivsbedrifter 

(servering, overnatting, fisketurisme mm). I den videre forvaltning og utvikling av havner 

og sjøarealer er det viktig at Borg Havn IKS legger disse strategiske føringer fra Hvaler 

kommune til grunn. 

Hvaler kommune, Kommunedelplan for kulturminner 2018-2030: 

 Delmål: Å skape grunnlag for næringsutvikling i kommunen. 

Hvaler kommune, 8 mål for Hvaler kommune: 

 Innsatsområde Samfunnsutvikling: Vi er en foretrukken vekstkommune og Vi utvikler 

opplevelsen Hvaler. 

Regionrådet i Nedre Glomma, Samarbeidsavtale om regional næringsutvikling: 

 Prinsipper for samarbeidet: Partene i denne avtalen inngår et langsiktig samarbeid om en 

felles næringsutvikling i Nedre Glomma. Samarbeidet skal sikre en bære- og 

konkurransekraftig utvikling i regionen. Innenfor denne avtalen skal partene bidra til en 

forpliktende samordning av næringsutviklingen som følger opp lokale, regionale og 

nasjonale mål. 

2 Bærekraftig utvikling. 

En bærekraftig utvikling med særlig vekt på klima og miljø representerer en viktig ramme for 

denne næringsstrategi. Hvalers unike naturverdier og tradisjonsrike kystkultur har utviklet en 

sterk og viktig Hvaler-identitet som bygger opp under dette. Viktig for Hvaler, men også i et 

nasjonalt og globalt perspektiv. Regjeringen trekker gjennom «det grønne skiftet» frem 

behovet for en klima- og miljøvennlig omstilling, og skriver følgende (2014): 
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Hvaler kommune har et sterkt eierskap til klima, miljø og natur. Opprettelsen av Norges første 

marine nasjonalpark, Ytre Hvaler Nasjonalpark allerede i 2009 understreker dette.  I 2011 

etablerte kommunen samarbeidsprogrammet «Smart Energi Hvaler». Dette samarbeid mellom 

kommune, næringsliv og akademia har generert flere innovative prosjekter innen fornybar 

energi og energieffektivisering. Blant annet mottok Hvaler kommune i 2015 ZERO prisen - 

»Årets lokale klimatiltak» for sin satsing og støtte til utbygging av solcelleanlegg i kommunen. 

Hvaler kommune vedtok også i 2016 en egen klima- og energiplan, og har som del av 

kommuneplanens samfunnsdel definert klima som ett av hovedtemaene: 

En vektlegging av bærekraft innenfor næringsliv og næringsutvikling vil av noen kanskje sees 

på som begrensende. Det må da vektlegges at bærekraft i denne sammenheng først og fremst 

handler om å ha en bevisst holdning til viktigheten av at bedrifter, næringsinitiativ og 

utviklingsprosjekter bygger opp under samfunnets mål og holdning i forhold til klima og miljø. 

Det grønne skiftet representerer samtidig en stor mulighet for bedrifter og gründere som ønsker 

å gå foran med utviklingen av innovative og miljøvennlige tjenester, produkter og løsninger. 

Det grønne skiftet er også en mulighet for kommuner til å bygge en sterk miljøprofil og utnytte 

dette i sin kommunikasjon. Hvaler kommune sin satsing på programmet «Smart Energi 

Hvaler» er et eksempel på dette. 

3 Strategisk ståsted. 

3.1 En attraktiv kommune for innbyggere, besøkende og næringsliv. 

Næringsstrategien utvikles med bakgrunn i Telemarkforsknings resultater knyttet til forskning 

på hva som kjennetegner og påvirker steder og regioners attraktivitet. Forskningen viser at 

attraktivitet er knyttet til et sett stedlige egenskaper som påvirker flyttestrømmen til et sted 

(god/sterk befolkningsvekst) gjennom: 

 
 At stedet tiltrekker seg næringsliv eller besøkende som skaper arbeidsplassvekst  

 At stedet er attraktivt som bosted uavhengig av arbeidsplassutviklingen  

 En kombinasjon av disse  
 

Dette danner kunnskapsgrunnlaget for den s.k. «Attraktivitetspyramiden» som sammenfatter 
dette ved at steders attraktivitet utvikles gjennom tre dimensjoner; 
 
1. Bostedsattraktivitet 
2. Besøksattraktivitet  
3. Bedriftsattraktivitet:  
 
 

De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling 

skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir 

betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et 

grønt skifte. Det vil være krevende, men fullt mulig. 

 

Klima – langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling: 

 Hvaler kommune skal ivareta naturgrunnlag, miljø og klima, og legger miljøprioriteringer til grunn 

for beslutninger på alle forvaltningsnivåer. 
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Modellen viser at en næringsstrategi må ha en helhetlig tilnærming, og også se til hvordan 

Hvaler kommune kan styrke sin attraktivitet som bosted og sted å besøke. Enkelt uttrykt henger 

vekst og utvikling i næringslivet sammen med vekst i innbyggere og besøkende – og motsatt. 

3.2 Faktorer som påvirker et steds attraktivitet. 

Med bakgrunn i Attraktivitetspyramiden har Telemarksforskning funnet og definert 4 
hovedkategorier med faktorer som har betydning for attraktivitet. Disse hovedkategorier er: 

 

 Omdømme  

 Areal og bygninger  

 Goder og tilbud («ameniteter») 

 Identitet og stedlig kultur  

3.3 Strategiske innsatsområder for Hvaler kommune med eksempler. 

Næringsstrategien velger å definere hovedkategoriene nevnt ovenfor som kommunens 4 

strategiske innsatsområder – eller; «Innenfor hvilke områder skal kommunen legge sin 

innsats/tiltak for å stimulere til næringsutvikling og verdiskaping på Hvaler»? 

 

Innsatsområdene og faktorene som innenfor hvert område er viktig for å oppfattes som en 

attraktiv kommune vises gjennom følgende modell: 
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Oversettes modellen til Hvaler kan en forklare denne nærmere ved å se for seg eksempelvis 

stikkordene nedenfor (gult) som viktige i en strategisk sammenheng: 

3.4 Hvaler – En del av næringsregion Nedre Glomma. 

En næringsstrategi for Hvaler må sees i en regional sammenheng og den utvikling fylket med 

Nedre Glomma opplever. Telemarksforskning oppsummerer følgende punkter i sin rapport 

«Regional analyse for Østfold 2017»: 

 

 Antall arbeidsplasser i Østfold økte i 2016, både i det offentlige og næringslivet 

 På landsbasis sank antall arbeidsplasser i næringslivet 

 Østfold hadde dermed en bedre arbeidsplassutvikling i næringslivet enn 

landsgjennomsnittet – for første gang på ti år 

 De strukturelle betingelsene for vekst i næringslivet har blitt bedre i Østfold de siste to år 

 Bransjestrukturen i Østfold, med lite næringsliv knyttet opp mot oljerelatert virksomhet, 

synes å være årsaken til at utviklingen er bedre i forhold til resten av landet 

 Næringsattraktiviteten i Østfold har gått fra svak til middels og verdiskapingen i 

næringslivet har økt sterkt 

101



 

 

Hvaler kommune – Næringsstrategi - Del II: Ståsted                                                                    Side 7                                                                                     

 

 

I Østfold fylkeskommune sin strategiske næringsplan – «Regional plan for næringsutvikling, 

forskning og innovasjon i Østfold 2017-2021» beskrives ståsted for Østfold slik (utdrag): 

 

«Østfold har en sterk befolkningsvekst, robust bystruktur og godt utbygd infrastruktur. Med en 

kompakt geografi, sentral beliggenhet mellom Oslo- regionen og kontinentet er det korte av-

stander til kunder, leverandører og samarbeids-partnere. Østfold har betydelig ressurser innen 

skog og landbruk og et rikt natur-, kultur- og fritidstilbud for bosatte og besøkende. 

Næringsstrukturen er robust og variert med høy industrikompetanse, godt kvalifisert 

arbeidskraft og sterke kompetansemiljøer innen bl.a. energi og miljø. Fylket har en 

næringsrettet høyskole med høyere profesjonsutdanning for et bredt spekter av bransjer og 

sektorer. Østfold har en rekke bedrifter som er internasjonalt konkurransedyktige, men har få 

sterke næringsmiljøer, klynger og nettverk som er nasjonalt eller internasjonalt ledende». 

 

Oppsummert har Østfold altså en god utvikling og flere fortrinn. Dette legger selvsagt et positivt 

grunnlag også for arbeidsplassutviklingen på Hvaler. Dette er viktig sett opp imot  

samarbeidsavtalen for regionalt næringssamarbeid i Nedre Glomma - inngått mellom Hvaler, 

Fredrikstad, Sarpsborg og Rakkestad, ref. pkt. 1. Styrken i dette samarbeidet er bl.a. et større 

og sterkere kompetansemiljø på næringsutvikling, og en samordnet næringsutvikling basert 

på lokale fortrinn. Som eksempel på dette leder Hvaler en satsing på marine næringer på 

vegne av samarbeidet. 

3.5 Næringsliv og befolkning på Hvaler. 

3.5.1 Største næringer målt i andel arbeidsplasser. 

Næringslivet på Hvaler er preget av at kommunen er en av landets mest attraktive 

sommerkommuner. Pr. juli 2018 er det registrert 1.144 foretak på Hvaler. Næringslivet har 

tilpasset seg de muligheter som ligger i de mange ferierende hyttegjester og besøkende. 

Hvaler Hytteforening skriver i sin rapport «Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til 

Hvalersamfunnet, HTH» (gjennomført av Østfoldforskning og Miljøkom i 2012): 

 

«Næringslivsaktører stipulerer at 50-90 % av omsetningen kan tillegges hyttefolket og 

ringvirkninger av hyttelivet i kommunen. Dette skaper arbeidsplasser innen varehandel, bygg 

og anlegg og kultur/turistnæringen». 

 

Statistikk fra SSB (4. kv. 2016)  underbygger dette, og de største næringer i forhold til 

arbeidsplasser er (kommune/offentlig unntatt): 

 

1. Bygge- og anleggsvirksomhet  13,1 %  

2. Varehandel    14,3 % 

3. Transport og lagring      5,3 % 

4. Overnatting og servering     4,0 % 

5. Jordbruk og fiske      4,0 % 

 

Merk at statistikken kan være noe misvisende da enkelte bedrifter er registrert innen flere bransjer. Dette 

har imidlertid mindre betydning for hovedbildet. Hvaler ligger forøvrig helt på landsgjennomsnittet når 

det gjelder ansatte fordelt på næringer. 
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Bygge og anleggsvirksomhet: 

Lik Østfold som helhet er bygge- og anleggsbransjen størst på Hvaler. Dette skyldes i 

hovedsak høy aktivitet på boligbygging (høyest i Østfold 2007-2016) og vedlikehold av 

kommunens 4.310 (2017) hytter. Hvaler er forøvrig den 8. største hyttekommunen i Norge målt 

etter antall hytter, og nr. 2 målt etter antall hytter pr. km2. 

 

Varehandel: 

Preges i stor grad av dagligvare, byggevarer og maritim salg/service. 

 

Transport og lagring: 

I hovedsak fergedrift og båtopplag/marina. 

 

Overnatting og servering: 

I hovedsak serveringssteder. 

 

Jordbruk og fiske: 

I hovedsak fiskeri med Hvaler og Utgårdskilen som Norges største havn for rekeflåten. 

Landbruket har vært viktig men med begrenset betydning i dag i forhold til antall 

arbeidsplasser.    

3.5.2 Stedstypisk næring og småskalanæring. 

Begrepet stedstypisk næring brukes ofte i Hvalersamfunnet. Dette er ikke en næring eller 

bransje i seg selv, men benyttes som samlebetegnelse på ulike næringer eller type bedrifter 

som er viktige for Hvaler samfunnet på en eller annen måte. Fiskeri, landbruk og lokalmat, 

kunst- og håndverk, service- og entreprenørvirksomhet samt deler av reiselivsnæringen er 

eksempler på dette. Begrepet småskalanæring er også benyttet, og henviser da særlig til at 

dette er småbedrifter som speiler Hvaler sitt ressursgrunnlag og/eller særpreg. Felles for 

begge begreper er også erkjennelsen av at Hvaler ikke har store næringsarealer egnet for 

plasskrevende, «tradisjonell» industri. Store arbeidsplasser i nasjonal sammenheng må 

kompenseres gjennom mange småbedrifter. 

3.5.3 Arbeidsplasser, befolkningsvekst og sammensetning. 

Østfold har betydelig færre arbeidsplasser i forhold til innbyggertallet enn tilsvarende andel i 

landet (tross positiv utvikling på verdiskaping).  Dessverre ligger Hvaler i Østfoldsammenheng 

svakt til på denne statistikk –  arbeidsplassene i næringslivet utgjør kun 15 % av folketallet. 

Som del av region Nedre Glomma forbedres dette gjennom Sarpsborg med 29 % og 

Fredrikstad med 28,4 % (Telemarksforskning, 2017).  En til dels strukturell forklaring på dette 

kan finnes i Hvalers sterke bostedsattraktivitet. Med unntak av en dempet vekst de siste år 

hadde Hvaler i årene 2002-2012 størst prosentvis befolkningsvekst i Østfold (17 %). Denne 

vekst har først og fremst kommet gjennom innflytting av godt voksne innbyggere og 

pensjonister. Av Hvalers befolkning på 4.517 er 1.235 sysselsatt (SSB 2016). Dette utgjør 42,3 

% og er lavere enn fylkesgjennomsnittet på 52,4 %. Alderssammensetningen på 

befolkningsøkningen er med på å forklare hvorfor Hvaler har hatt en svak utvikling knyttet til 

balansen mellom befolkningsøkning og økning i arbeidsplasser. Samtidig viser tallene at 

Hvaler er svært attraktivt som bosted, og at tilflytting i liten grad skjer som følge av attraktive 

arbeidsplasser. I følge Kommunal Rapport er Hvaler kommune den kommunen i landet som 
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har hatt den prosentvise største økningen av alderspensjonister de siste fem årene med 54%.  

Tabellen fra SSB nedenfor viser alderssammensetningen på Hvaler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utviklingen av andel innbyggere etter aldersgrupper fremgår av tabellen nedenfor fra 

Kommuneprofilen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen viser at det det siden 2010 har vært en markant økning i aldersgruppen 67-79 år. 

Aldersgruppen 55-66 år økte sterkt frem til 2010, men har deretter flatet ut. Aldersgruppen 25-

39 og 40-54 har hatt en nedadgående andel av befolkningen siden 2000.  
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Den store tilflyttingen av pensjonister må i seg selv ikke sees på som negativt. Gruppen har 

god kjøpekraft og er med på å etterspørre det lokale tilbudet av varer og tjenester. Det er 

fordelingen, eller alderssammensetningen samlet som må være hovedfokus – for, «det er folk 

som skaper steder»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 Status for næringslivet på Hvaler. 

Oppsummert havner Hvaler litt under midten av kommune Norge (plass 285) når det gjelder 

næringsutviklingen. Denne plassering er summen av delindekser i Telemarkforskning sin s.k. 

«Næringslivsindeks». Telemarksforskning skriver i sin rapport følgende om denne indeks: 

 

«Det er arbeidsplassutviklingen i næringslivet som har klart størst betydning for 

samfunnsutviklingen på et sted. Derfor får arbeidsplassutviklingen i næringslivet en sentral 

plass i vår attraktivitetsmodell. For de fleste bedriftsledere er det imidlertid ikke et selvstendig 

mål å maksimere antall ansatte, snarere tvert imot. Derfor kan det være interessant å måle 

næringsutviklingen på en måte som ligger nærmere næringslivets egne premisser. Hensikten 

er å få fram om næringslivet går godt eller dårlig sammenliknet med andre steder». 

 

5 delindekser forklarer Hvaler sin samlede indeks og plassering. Dårligste kommune får en 

verdi på 0, og beste kommune 100: 

 

 Arbeidsplassvekst  verdi 59  

 Produktivitet  verdi 35 (verdiskaping pr. ansatt) 

 Lønnsomhet  verdi 54 

 Nyetablering  verdi 64        

 Størrelse   verdi 23 
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Delindeksene viser at det er særlig næringslivets størrelse og produktivitet som trekker ned for 

Hvaler. Størrelse forklares nok mye gjennom befolkningens alderssammensetning og Hvalers 

attraktivitet som bosted, mens produktivitet forklares gjennom et næringsliv med forholdsvis 

lav andel bedrifter knyttet til s.k. kompetansearbeidsplasser med høy verdiskaping pr. ansatt. 

På den annen side er det verd å merke seg at Hvaler ligger over snittet (50) på 

arbeidsplassvekst, nyetablering og lønnsomhet. Hvaler har med andre ord et godt 

utgangspunkt for å styrke sin nærings- og arbeidsplassutvikling. 

4 Kritiske suksessfaktorer. 

En næringsstrategi har ingen verdi i seg selv. Kritiske suksessfaktorer for at strategien skal 

medføre endring er: 

 

 En politisk og administrativ forankring av næringsstrategien og næringslivets avgjørende 

betydning for utviklingen av Hvalersamfunnet. 

 At næringsstrategien løftes frem i intern planlegging og ekstern kommunikasjon. 

 At næringsstrategien følges opp med engasjement og vedtak. 

 At organisasjonen samarbeider internt og henter ut tverrfaglig kompetanse og kapasitet. 

 At kommunen er aktiv i sitt eierskap i bedrifter som er viktige i nærings- og 

utviklingssammenheng. 

 At kommunen ser viktigheten av samarbeid med foreninger/interessenter i Hvaler 

samfunnet. 

 At kommunen ser mulighet for større kapasitet på personal og økonomi gjennom 

prosjektsamarbeid med andre. 
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PS 65/18 Forprosjekt - Skjærhalden Torg 
PS 66/18 Anmodning om lovlighetskontroll i sak PS 55/18 av 13.september 2018: Bygging av 

ny barneskole på Hvaler, 2.gangs behandling 
PS 67/18 Forvaltningsrevisjonsrapport: Investeringsprosjekter 
PS 68/18 Uttalelse - Forslag til beskyttelse av gyteområde og forbud mot å fiske torsk fra 

Telemark til Svenskegrensen 
PS 69/18 Meldinger og informasjon 
RS 14/18 Godkjent protokoll fra 130918 - Kommunestyret 
 
   
  

Eivind Norman Borge  
Ordfører  

 
 
 
Kommunestyret hedret ny norgesmester fra Hvaler: 
Tobias Bolstad Brevik ble norgesmester i innebandy da hans lag «Sarpsborg Sharks» 22.04.18 tok NM-
gull for Gutter 19. 
 
 
I forkant av møtet var det en orientering om «Håpets katedral» 
v/ Solveig Egeland og Anne Skauen 
 
 
 
Til dagsorden 
Ordfører fremmet forslag om å behandle sak 67/18 først av hensyn til møtende representant fra 
revisjonen. Kommunestyret tilsluttet seg enstemmig forslaget. 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent 
 
 
 
 
PS 61/18 Interpellasjoner 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Se protokoll under den enkelte interpellasjon  
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IN 7/18 Interpellasjon Ap - Brukerombud 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Wenche Wroldsen (Ap) fremmet følgende interpellasjon: 
 
Begrunnelse 
Brukerombud skal arbeide for at det fra kommunal, fylkeskommunal eller statlige instanser ikke blir gjort 
urett mot eldre, syke, mennesker med funksjonshemming, trygdede og søkere/mottakere av sosiale 
tjenester bosatt i Hvaler kommune. 
 
Brukerombudet skal: 
·         Ivareta brukernes rettigheter ovenfor tjenestene og forvaltningen 
·         Å styrke brukernes medbestemmelse, innflytelse og rettssikkerhet på området 
·         Bidra til å styrke og sikre kvalitet på tjenestene. 
 
Et brukerombud kan for eksempel klargjøre om saken er riktig behandlet, oppfordre tjenesteapparatet til 
å vurdere saken til innbyggeren opp på nytt, oppfordre instanser til å endre faglig og/eller administrative 
forhold for å bedre tjenestetilbudet. 
Brukerombudet har en fri uavhengig posisjon, gir råd om hva som kan gjøres. Innbyggeren kan 
henvende seg anonymt til brukerombudet, som avgjør om saken skal behandles videre. Det skal være 
en gratis tjeneste og brukerombudet har taushetsplikt. 
  
 Hvaler Arbeiderparti har lest handlingsplan og undersøkt med Fredrikstad kommune om bruk av denne 
tjenesten og det viser seg at det er en liten økning i antall saker fra 2016 til 2017. 
Det er flest henvendelser knyttet til «informasjon», «avslag» og «rettigheter». Det oppleves og at det er 
en liten økning i saker som omhandler tilbakebetalingskrav av feilutbetalt ytelse fra NAV eller 
husbanken. Vi er usikre på omfanget av denne type avslag eller hva i Hvaler kommune, men ønsker å 
få etablert en slik tjeneste her i Hvaler. 
  
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret ber rådmann om å prioritere midler inntil en 50% stilling for et Brukerombud i Hvaler 
kommune. Stillingen skal legges inn i rådmannens budsjettfremlegg for budsjettåret 2019. 
 
 
Basert på diskusjonen i møtet fremmet ordfører følgende forslag til vedtak: 
Rådmannen gjør en vurdering av å etablere et Brukerombud i samarbeid med SmartKom, og kommer 
tilbake med en sak om dette i forbindelse med budsjettet. 
 
 
Votering: 
Ordfører sitt forslag ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.10.2018: 
Rådmannen gjør en vurdering av å etablere et Brukerombud i samarbeid med SmartKom, og kommer 
tilbake med en sak om dette i forbindelse med budsjettet. 
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IN 8/18 Interpellasjon Ap - Avfallshåndtering på Hvaler 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Raymond Ingemannsen (uavh.) reiste spørsmål om sin habilitet da han arbeider ved Sandbakken 
miljøstasjon med avfallshåndtering. Kommunestyret fant han enstemmig habil i saken. 
 
 
Mona Vauger (Ap) fremmet følgende interpellasjon: 
 
Begrunnelse 
Hvaler Arbeiderparti har brukt tid på å spørre innbyggerne om hva Hvaler kan bli bedre på i et ledd i vår 
programprosess. Vi har fått flere tilbakemeldinger om at det bør være lettere å levere plast til 
gjenvinning fordi mange er opptatt av miljøet. Plast ikke bare er plast men mange forskjellige typer og 
det kan være en utfordring for husstandene å selv sortere dette selv på en måte som gjør det mulig å 
gjenbruke det. 
 
Hvaler Arbeiderparti mener at Hvaler kommune også bør inngå i det interkommunale arbeidet med å 
bygge et nytt sorteringsanlegg på Øra slik at også innbyggerne på Hvaler kan bidra til bedre 
materialgjenvinning. 
 
Målet med samarbeidet er å øke samarbeidskommunenes miljøprestasjoner. Det gjøres ved å etablere 
et ettersorteringsanlegg som: 
 Øker gjenvinningen av avfall fra ca 35.000 tonn/år (ca. 30 %) til ca 57.000 tonn/år2 (ca. 50 %) 
 Reduserer årlig CO2-utslipp fra forbrenning tilsvarende 9.000 biler 
 
Med et ettersorteringsanlegg er målet at husholdningenes håndtering av avfall også skal bli enklere: 
 All plast sorteres i ettersorteringsanlegget, slik at plast kan kastes sammen med restavfall 
 Matavfall legges i egne poser, som kastes i beholder for restavfall 
 
Det foreslås å bygge et Posesorteringsanlegg med NIR teknologi.   
(Near Infra Red teknologi.) Her en sorteringsteknologi som bruker sensorer i det nær-infrarøde området 
MOVAR, (Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby), Halden kommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad 
kommune har utredet hvordan kommunene kan samarbeide om etablering av et ettersorteringsanlegg 
for husholdningsavfall, for å heve innbyggernes miljøprestasjoner og å møte morgendagens krav til 
gjenvinning. Det foreslås at et ettersorteringsanlegg blir bygget på Øra i Fredrikstad kommune og at det 
etableres et interkommunalt selskap til å eie og drive anlegget. 
 
Skal man få til en sirkulær grønn økonomi, og øke innbyggernes miljøprestasjoner i Østfold ved at en 
større andel av avfallet går til materialgjenvinning, har man i egentlig ikke noe valg, enn å satse på 
løsninger som kan oppfylle kravene. 
Uten et slikt anlegg vil det bli meget vanskelig å nå målet om 50 % materialgjenvinning.  
Problemet med dagens kildesorteringsordninger er at kommunene ikke oppnår gode nok resultater. 
Innbyggernes innsats ved dagens kildesorteringsordninger er generelt sett ikke god nok, og gir ikke 
gode resultater. 
 
Forslag til vedtak: 
Hvaler kommune skal vurdere mulighetene for å kunne gå inn i prosjektet med å bygge 
ettersorteringsanlegg på Øra gjennom et interkommunalt selskap som i dag består av Moss, Rygge, 
Råde, Våler, Vestby, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Vurderingen skal legges frem for 
kommunestyret 15.11.18. 
 
Det ville vært en stor fordel om Hvalers innbyggere også kunne bruke det samme systemet, der plast og 
restavfall leveres i en pose og matavfall i en annen. På den måten kan Hvaler kommune oppfylle EU-
kravene om bedre kildesortering. Det bør vurderes fordeler og ulemper og ses i sammenheng med 
hvordan Hvaler kommune skal møte fremtidens krav til avfallshåndtering. 
 
 
Votering: 
Interpellasjonen ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Kommunestyret 18.10.2018: 
Hvaler kommune skal vurdere mulighetene for å kunne gå inn i prosjektet med å bygge 
ettersorteringsanlegg på Øra gjennom et interkommunalt selskap som i dag består av Moss, Rygge, 
Råde, Våler, Vestby, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Vurderingen skal legges frem for 
kommunestyret 15.11.18. 
 
Det ville vært en stor fordel om Hvalers innbyggere også kunne bruke det samme systemet, der plast og 
restavfall leveres i en pose og matavfall i en annen. På den måten kan Hvaler kommune oppfylle EU-
kravene om bedre kildesortering. Det bør vurderes fordeler og ulemper og ses i sammenheng med 
hvordan Hvaler kommune skal møte fremtidens krav til avfallshåndtering. 
 
 
 
 

IN 9/18 Interpellasjon Frp - Videooverføring 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Wiggo Sørlien (Frp) fremmet følgende interpellasjon: 
 
Bakgrunn 
På kommunens hjemmeside kan innbyggerne gå inn og følge videooverføring direkte fra 
kommunestyremøtene. Ikke alle har anledning til å følge hele eller deler av møtene direkte. Derfor bør 
tapen fra møtene legges ut i arkivet så snart som mulig, mens sakene ennå er «ferske», og i noen 
tilfelle er publisert i media. På denne måten kan innbyggerne også spole seg inn på de sakene som er 
av størst interesse. Dette er en viktig del av vår kontakt med innbyggerne, uten selv å møte opp som 
tilhørere på kommunestyremøtene. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ber Rådmannen sørge for at video fra kommunestyremøtene legges ut i arkivet 
på kommunens hjemmeside senest en uke etter at møtene er avholdt.  

2. Kommunestyret ber Rådmannen sørge for bedre informasjon om muligheten innbyggerne har til 
å følge politiske debatter, enten på direkten eller kort tid etter det aktuelle kommunestyremøte. 

 
 
Votering: 
Interpellasjonen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.10.2018: 

1. Kommunestyret ber Rådmannen sørge for at video fra kommunestyremøtene legges ut i arkivet 
på kommunens hjemmeside senest en uke etter at møtene er avholdt.  

2. Kommunestyret ber Rådmannen sørge for bedre informasjon om muligheten innbyggerne har til 
å følge politiske debatter, enten på direkten eller kort tid etter det aktuelle kommunestyremøte. 

 
 
 
 

IN 10/18 Interpellasjon H - Habilitetsspørsmål 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Interpellasjonen ble trukket 
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IN 11/18 Interpellasjon H - Eksternt varslingsmottak 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
HR-sjef Line Jeanette Svendsen orienterte kommunestyret om kommunens arbeid med varsling. 
 
Tore Adolfsen (H) fremmet følgende interpellasjon: 
 
Hvaler Høyre ønsker opprettelse av eksternt varslingsmottak for Hvaler kommune. 
KS anbefaler kommunene å etablere rutiner for intern varsling ved å benytte allerede etablerte kanaler i 
kommunene, det vil si til ledere, tillitsvalgt eller verneombud. Videre anbefaler KS at alle kommuner i 
tillegg etablerer en ny kanal som sikkerhetsventil for de tilfeller varselet ikke fører frem eller varsler ikke 
ønsker å varsle på vanlig måte. 
 
De fleste kommuner bør tilrettelegge for intern varsling via en annen kanal som et supplement til de 
ordinære kanaler. Det bør være en objektiv og uavhengig kanal, slik at organet eller funksjonen har den 
nødvendige tillit der de ordinære kanaler er forsøkt eller ikke anses som hensiktsmessige. 
Medlemmene i det særskilte varslingssekretariatet bør ha kompetanse innen arbeidsmiljø, jus og 
økonomi. 
 
Hvaler Høyre mener det er naturlig å legge opp til et opplegg som følger arbeidsmiljølovens krav og 
med mulighet for ansatte til a kunne varsle direkte til et mottak som ikke er en del av 
kommuneadministrasjonen. Det anbefales at dette er et supplement til de ordinære muligheter til å 
varsle i linjen til leder, tillitsvalgt eller verneombud. 
 
Varslingskanalen skal kunne motta varsler fra kommunens ansatte og folkevalgte. Varsler skal kunne 
inngis via en sikker, kryptert internettbasert skjemaløsning, brev, e-post, muntlig via telefon og/eller 
personlig oppmøte. Telefonen skal minst være åpen mellom 9-15 på hverdager. Det legges til rette for 
anonym varsling. Varslingskanalen må være et etablert opplegg som sikrer full konfidensialitet i mottak 
og videre behandling og oppfyller den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder blant 
annet EUs personverndirektiv (Direktiv 95/46/EF) og det nye personverndirektivet og 
personvernlovgivningen (GDPR) fra 20. juli 2018. 
 
Tjenester vil kunne gi Hvaler kommune: 

 Sikker og kryptert teknisk løsning 
 Garantert anonym varsling 
 Opplasting av filvedlegg uten sporbarhet 
 En løsning tilgjengelig på alle språk 
 Skjermbrev/varslingsskjema 

 
Den tekniske løsningen rigges for å ta imot varsler fra interne medarbeidere. Varsler kan velge å være 
anonym. Varsler skal kunne enkelt laste opp ulike typer vedlegg/dokumentasjon som belyser forholdet 
det er varslet om. 
 
Eksternt varslingsmottak 
Prosedyrer og metodikken må være i trad med arbeidsmiljøloven, personopplysningsregelverket og 
såkalt «beste praksis», som ivaretar en helhetlig handtering av varslingssaker: Stikkord i så måte er: 
- mottak av opplysninger, evaluering av varslets innhold, 
- oppfølging og tilbakemelding til varsler underveis, 
- kommunikasjon og rådgivning med oppdragsgiver, og 
- avslutning av varslingssaken i tråd med gjeldende personvern- og rettssikkerhetsprinsipper 
 
For alle innkomne varsler følges følgende prosedyre for mottak og innledende: 
- Kvittere for mottak til varsler 
- Kvalitetssikre mottatt varsel. Dette innebærer å vurdere i hvilken grad varselet er av en slik karakter at 
oppfølging er nødvendig, forsøke å opprette dialog med varsler, søke å innhente utfyllende informasjon 
og eventuelt innhente nødvendig informasjon fra andre kilder. 
- Loggføre mottak og håndtering i et eget register, som løpende oppdateres og vedlikeholdes. 
- I saker der den innledende vurderingen tilsier behov for en grundigere oppfølging: utarbeide et notat 
som oppsummerer resultatet av kvalitetssikringsprosessen, og som skal tjene som kundens 
beslutningsgrunnlag for videre oppfølging av varselet. 
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Eksempel på kostnader på tjenesten Eksternt varslingsmottak: 
 
Tjeneste Pris 
Oppsett og etablering varslingskanal. Prisen inkluderer oppsett teknisk 
løsning, utarbeidelse/design av varslingsskjema, testing og oppstart 

Engangssum kr 20 000 

Varslingskanal – årlig forvaltning og drift av teknisk løsning, åpen for 
mottak av anonyme varsler – om lag 10 varsler pr år 

Årspris kr 20 000 

Eventuell oppfølgende behandling, eks. andre undersøkende 
handlinger etter bestilling fra Hvaler kommune 

Timepris kr 1 600 pr time 
Avtales særskilt 

 
Forslag til vedtak: 
Eksternt varslingsmottak opprettes med de instanser som nevnt ovenfor. 
Ramme kr 200 000,- avsettes til eksternt varslingsmottak. Midlene innarbeides i nytt budsjett 2019. 
 
 
Votering: 
Interpellasjonen fikk 2 stemmer (H), mot 19 stemmer, og falt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.10.2018: 
Intet vedtak 
 
 
 
 
PS 62/18 Spørsmål 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Ingen meldte spørsmål 
 
 
 
 
PS 63/18 Uttalelse - Innseiling Borg havn - Søknad om tillatelse til mudring, 
sprengning og deponering 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
I medhold av Forurensningsforskriften §§ 36-3 og 36-7 avgir Hvaler kommune høringsuttalelsen som 
framgår av dette saksframlegget, til Kystverkets søknad om mudring, sprenging og deponering av 
masser for utbedring av farled til Borg havn. 
 
Hvaler kommune, 27.09.2018 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Mona Vauger (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Vurdering, og Hvaler kommunes høringsuttalelse  
I delprosjekt 2 (Borg 2) søker kystverket om utdyping og lagring av masser i Hvaler kommune. Tiltaket 
her berører i hovedsak reguleringsplanene for innseiling Borg havn II som ble vedtatt i kommunestyret i 
PS 59/14, 04.09.2014.  
 
Kystverket har etter tilbakemelding fra Miljødirektoratet gjennomført de utredningene som er pålagt.  
Det vist til at det er tilsammen gjort 715 sedimentprøver av massene i utredningene av tiltakene på 
farleden. Det er også vist til at de mest forurensede massene blir sendt til lagring på Frevar. Det er store 
tiltak og mye flytting av masser i sjø og vassdrag. Dette er det påpekt vil medføre noe spredning av 
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forurensede masser i anleggsperioden, men på lang sikt vil dette tilbakeføres til vanlige tilstander og 
totaleffekten av utdypingen og flytting av masser vil være bedre enn før.  
 
Hvaler kommune ser samfunnsnytten ved å utdype farleden og de langsiktige positive virkningene.  
Hvaler kommune har tillit til at Miljødirektoratet setter gode nok krav til tiltaket, herunder grenseverdier, 
metoder for mudring og deponering, forurensningsgrad i sedimenter til sjødeponi og eventuelt krav til 
anleggsstans i gitte perioder, som er nødvendig for å ivareta Hvaler-skjærgårdens store verdier for natur 
og friluftsliv. De deler av søknaden som er i strid med plan forutsetter dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven. Kommunen vil gjøre en nærmere vurdering av disse punktene dersom de fortsatt er 
aktuelle etter at Miljødirektoratet har gjort sine faglige vurderinger.  
Hvaler kommune mener det er helt avgjørende at ny teknologi/og eller utstyr som skal brukes i 
mudringsarbeidet skiller forurenset slam fra rene masser. Selv en feilmargin på 10% vil bety sterk 
forurensing av skjærgården når det er snakk om så store volumer. Det er også viktig at anleggsarbeidet 
gir minst mulig partikkelspredning. 
 
Hvaler kommune frykter stor forurensning ut i Hvalers skjærgård som vil påvirke de forskjellige 
økosystemene på kort sikt og på lang sikt. Det er svært viktig å unngå at et mudderlag legger seg som 
et teppe på alt liv i Hvalers skjærgård som følge av partikkelspredning. 
 
I reguleringsplanene er det påkrevd et kontroll og overvåkingsprogram. Programmet skal angi 
grenseverdier som vil medføre stans i anleggsarbeidene dersom grenseverdiene overskrides. Det er 
svært viktig at overvåkingsprogrammet er oppdatert i samsvar med Miljødirektoratets vilkår. Det er viktig 
at det er andre enn kystverket som overvåker anleggsarbeidet. 
 
Grunnlaget for anbudskonkurransen skal stille strenge krav om at målene i planen skal følges. 
Hvaler kommune ber Miljødirektoratet vurdere hensynet til friluftslivet opp mot fordelen av at 
mudringsprosessen foregår om sommeren da det kan være mindre vannføring enn om vinteren. Det bør 
også vurderes om det er en fordel for naturmangfoldet å ikke stoppe opp arbeidet om sommeren fordi 
da kan hele anleggsperioden blir kortere. 
 
Mudringsmetoden, deponeringsmetoden og transportering skal ifølge Kystverkets søknad følge de krav 
som er satt i planbestemmelsene og etter en tillatelse fra Miljødirektoratet. 
 
Miljødirektoratet må se på vurdering av konsekvenser og detaljnivå i utredningene er gode nok. Her har 
ikke kommunen tilstrekkelig kompetanse.  
 
Hvaler kommune har ingen andre planlagte tiltak i samarbeid med Kystverket som berører 
naturmangfoldloven § 10.  
 
Hvaler kommunes forslag til vedtak: 
I medhold av Forurensningsforskriften §§ 36-3 og 36-7 avgir Hvaler kommune høringsuttalelsen som 
framgår av dette saksframlegget, til Kystverkets søknad om mudring, sprenging og deponering av 
masser for utbedring av farled til Borg havn. 
 
 
Halvor Torgersen (MDG) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Innledning 
Kystverket søker igjen om tillatelse til mudring, sprengning og deponering av mudrings- og 
sprengsteinmasser i sjø for utdypingstiltakene i innseilingen til Borg havn, prosjektene Borg 
1 og 2. I Røssvikrenna (Borg 1) vil Kystverket mudre 2.750.000 m3 mudder og sprenge 450 m3 fjell. I 
Borg 2 prosjektet - ytre innseiling i leden, vil Kystverket mudre 560.000 m3 mudder og sprenge 250.000 
m3 fjell under vann. Blant annet sprenging av havbunn i områdene utenfor Løperen. Dette er Norges 
største mudringsprosjekt og arbeidet representerer enorme inngrep under vann. 
 
Historikk 
Hvaler MDG mener dette er en stor sak som vil påvirke Hvaler på en negativ måte, og som vi må gi en 
tilbakemelding på! Forrige gang dette var oppe i 2015 gikk Hvaler kommune motvillig med på dette selv 
om vi var veldig bekymra. Tonen den gangen var at dette var stort og komplisert, vi forsto det ikke og at 
vi bare må stole på ekspertene. Det burde vi ikke gjort, ifølge det vi får servert nå i 2018. 
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Miljøbudsjettet  
I 2015 kunne vi for eksempel lese at miljøregnskapet for Kvikksølv tok 21 måneder før det gikk i pluss. I 
2018 er nøyaktig samme utregning 30 år. Argumentet om opprydding som rådmannen nevner i sin 
innstilling har dermed falt bort. Inntjeningstiden i miljøregnskapet har faktisk 15 doblet seg. Dette viser 
at sedimentkartleggingen har vært en svært upresis øvelse. Det er vanskelig å se for seg andre 
fagområder som opererer med så store regnefeil? Hvilke andre fagfelt kan bli tatt på alvor med så store 
feilmarginer? Som politiker må en nesten konkludere med det motsatte av tonen i kommunestyret i 
2015 - nemlig at vi IKKE kan stole på ekspertene med hensyn på beregninger og kartlegging når det 
avdekkes så enorme regnefeil. 
 
Utredningen 
Papirmengden i dette prosjektet er unødvendig stor. Det er produsert store mengder rapporter på et 
relativt beskjedent datagrunnlag. Dokumentmengden på tusenvis av sider er i seg selv blitt så 
uoversiktlig at den ikke er mulig å sette seg inn i med mindre man driver med dette på heltid. En kan 
stille spørsmålstegn ved om det er mulig å gjennomføre en demokratisk høringsprosess med denne 
mengden dokumenter? Prosjektet har blitt til underveis opp gjennom årene. Metodikken for å ta prøver 
er for eksempel endret flere ganger. Gamle rapporter som ikke passer inn er rett og slett tatt bort. For 
eksempel DNV 2006 som viser svært høye forurensningsnivåer som sprenger skalaen. 
 
Graving 
Prosjektet er tenkt gjennomført med mekanisk graveutstyr. Ved bruk av mekanisk mudreutstyr får vi 
oppgitt at det forsvinner ca 5% ved opptak og ca 5% ved nedføring i suspensjon. Altså mudder med og 
uten forurensing som løser seg opp i vannmassene og havner ett eller annet sted strømmen fører det. 
Metoden virker gammeldags og har alt for stort svinn i graveprosessen. Noe av dette vil havne i 
nasjonalparken. Grensene er modellert utfra prøvepunkter relativt langt fra hverandre. Metodikk fra 
veilederen er lagt til side pga prosjektets størrelse og den praktiske gjennomførbarheten til dette 
enorme prosjektet, noe veilederen åpner for, men som også krever mye av de som skal gjennomføre 
kartleggingen. Vi har derfor fått relativt lange avstander mellom prøvepunktene. Dette danner grunnlag 
for en teoretisk tredimensjonal verden av rene og forurensede masser som Kystverket vil skille fra 
hverandre med gravemaskin. 
 
 Det virker ambisiøst å skille lag med forurensede masser fra lag med rene masser med gravemaskin 
under vann. Grensene det graves etter er teoretiske modellerte grenser med en viss usikkerhet. Det 
eneste sikre er akkurat i prøvepunktet. Usikkerheten øker jo lenger fra prøvepunktet man befinner seg. 
Mellom prøvepunktene kan det i praksis befinne seg hva som helst.  
 
Under gravingen har man ingen mulighet til å påvise forurensing som eventuelt skulle dukke opp. Dette 
spørsmålet er behandlet i en statistisk rapport av Bjarkeng 2014, som ikke kunne finne noe 
sammenheng mellom subjektiv bedømmelse av sedimenter baserte på utseende, kornfordeling, lukt, 
farge osv og hvor mye forurensing massene faktisk inneholdt. Hvis man plutselig graver i en lomme 
med forurensning så vil ikke det oppdages før i ettertid. 
 
Kvikksølv 
Spesielt i Røssvikrenna er det sterkt forurensede masser på store dyp. Forurensingen varierer veldig 
mellom kjerneprøvene. Det virker ambisiøst å skille forurensede masser fra rene i Røssvikrenna (Borg 
1) med denne store variasjonen. Det kan ligge lommer med miljøbomber som ikke er fanget opp mellom 
prøvepunktene. For eksempel noe som er dumpet på en spesiell plass. Prøvepunktene er tross alt 
relativt langt fra hverandre. Vi ser at enkelte plasser har voldsomme konsentrasjoner. I NGU 2006 kan 
vi lese at «Konsentrasjonene av kvikksølv varierer en del og er spesielt høye på stasjonene BH-5 og 
BH-6, noe som indikerer lokale «hot spots» av kvikksølv. Generelt er de forhøyede nivåene av kvikksølv 
i de dypere lagene av sedimentet, noe som indikerer eldre tilførsler.» Verdiene er helt oppe i 9,2 mg/kg. 
For å sette det i perspektiv så er fareklasse inndelingen fra 1 til 5- der skalaen går fra 0,05 til 1,45. Alt 
over 1,45 er «Meget sterkt forurenset». Vi er altså på 6 ganger verdien til det som klassifiseres i verste 
klasse. [Miljødirektoratet veileder M-608] 
 
Borg 1 
Med en så stor variasjon mellom kjerneprøvene, gir datamaterialet inntrykk av at her kan det være 
overraskelser i sedimentene. Vi vet også at det historisk har blitt dumpet mye giftig avfall her. Bare fra 
Borregård er det dokumentert utslipp av minst 70 tonn kvikksølv (NGU 1989). Uoffisielle tall er 
sannsynligvis langt større. For å sette det i perspektiv hadde ubåten på Fedje «bare» 65 tonn kvikksølv. 
Vår «ubåt» har mer. 
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Forslag til vedtak: 
Det er helt klart at Hvaler blir berørt negativt av dette prosjektet. Dette er en klassisk konflikt mellom 
industri og forurensing. Kommunestyret på Hvaler har imidlertid stor forståelse for Fredrikstads ønske 
om utvikling på Øra og ser denne muligheten for en positiv utvikling innen forskjellige virksomheter. Vi 
mener imidlertid at man skal strekke seg langt for å unngå å spre forurensning til Hvaler og 
nasjonalparken. Praktiske hensyn skal ikke resultere i at Hvaler må slite med mer forurensning enn 
nødvendig i dette prosjektet. Miljøet på Hvaler er allerede hardt presset på flere områder og dette vil 
komme som en ekstra belastning. Borg 1 og Flyndregrunnen har sannsynligvis store miljøbomber nede 
i sedimentene. Både historien og de høye verdiene i prøvene indikerer dette. Bare Borregård alene har 
offisielt sluppet ut 70 tonn kvikksølv som det ikke er gjort rede for. Hvaler Kommunestyres syn på saken 
er at hele Borg 1 (Røsvikrenna) og Flyndregrunnen, unntatt sprengstein, blir deponert på land for å 
minimere mengden forurensing som havner i naturen på Hvaler. 
 
 
Votering: 
Torgersen sitt forslag fikk 12 stemmer (Frp, H, MDG, Sp, Bjønnes (uavh.), Ingemannsen (uavh.)), mot 9 
stemmer (Ap, SV, Ballovarre (uavh.)). 
 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.10.2018: 
Det er helt klart at Hvaler blir berørt negativt av dette prosjektet. Dette er en klassisk konflikt mellom 
industri og forurensing. Kommunestyret på Hvaler har imidlertid stor forståelse for Fredrikstads ønske 
om utvikling på Øra og ser denne muligheten for en positiv utvikling innen forskjellige virksomheter. Vi 
mener imidlertid at man skal strekke seg langt for å unngå å spre forurensning til Hvaler og 
nasjonalparken. Praktiske hensyn skal ikke resultere i at Hvaler må slite med mer forurensning enn 
nødvendig i dette prosjektet. Miljøet på Hvaler er allerede hardt presset på flere områder og dette vil 
komme som en ekstra belastning. Borg 1 og Flyndregrunnen har sannsynligvis store miljøbomber nede 
i sedimentene. Både historien og de høye verdiene i prøvene indikerer dette. Bare Borregård alene har 
offisielt sluppet ut 70 tonn kvikksølv som det ikke er gjort rede for. Hvaler Kommunestyres syn på saken 
er at hele Borg 1 (Røsvikrenna) og Flyndregrunnen, unntatt sprengstein, blir deponert på land for å 
minimere mengden forurensing som havner i naturen på Hvaler. 
 
 
 
 
PS 64/18 Møteplan for 2019 - Hvaler kommune 
 
Ordførers forslag til vedtak 
Møteplanen, som vist i vedlagte forslag, godkjennes. 
 
Hvaler kommune, 29.08.2018 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Formannskapet 27.09.2018: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Formannskapet 27.09.2018: 
Saken tas til orientering 
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Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Votering: 
Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.10.2018: 
Møteplanen, som vist i vedlagte forslag, godkjennes. 
 
 
 
 
PS 65/18 Forprosjekt - Skjærhalden Torg 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Kommunestyret tar til orientering rådmannens vurderinger om bruk av midlene til å forskjønne 
Skjærhalden torg som beskrevet, og til å tilrettelegge med infrastruktur som vann og strøm. 

 
2. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheter for å innarbeide ytterligere investeringsmidler 

til opprusting av dekke i forbindelse med budsjett 2019.  
 
Hvaler kommune, 11.09.2018 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Utvalget for samfunnsutvikling 26.09.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot to stemmer; Lill Ruth Chlasen (Frp) og Ole-Johan 
Pettersen (Frp) 
 
Innstilling fra Utvalget for samfunnsutvikling 26.09.2018: 

1. Kommunestyret tar til orientering rådmannens vurderinger om bruk av midlene til å forskjønne 
Skjærhalden torg som beskrevet, og til å tilrettelegge med infrastruktur som vann og strøm. 

 
2. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheter for å innarbeide ytterligere investeringsmidler 

til opprusting av dekke i forbindelse med budsjett 2019. 
 
 
 
Behandling i Utvalget for personrettede tjenester 26.09.2018: 
 
Bjarte Bjønnes (uavh.) fremmet følgende forslag til uttalelse fra UPT: 
UPT registrerer at det er avholdt møter med brukere av torget i form av næringsliv og selgere på torget. 
Utvalget ønsker imidlertid å påpeke at det også avvikles større evenement arrangert av andre 
organisasjoner. I denne forbindelse kan nevnes Skjærhalden havnefestival og Hvaler tri. Dette er store, 
men dog ulike typer arrangementer. Organisasjonene bak disse kan sitte med erfaringer som kan være 
bakgrunn for konstruktive tilbakemeldinger når en planlegger utviklingen av Skjærhalden torg. UPT 
oppfordrer kommunen til å kontakte disse. 
 
Votering: 
Bjønnes sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Saken ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Vedtak i Utvalget for personrettede tjenester 26.09.2018: 
UPT registrerer at det er avholdt møter med brukere av torget i form av næringsliv og selgere på torget. 
Utvalget ønsker imidlertid å påpeke at det også avvikles større evenement arrangert av andre 
organisasjoner. I denne forbindelse kan nevnes Skjærhalden havnefestival og Hvaler tri. Dette er store, 
men dog ulike typer arrangementer. Organisasjonene bak disse kan sitte med erfaringer som kan være 
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bakgrunn for konstruktive tilbakemeldinger når en planlegger utviklingen av Skjærhalden torg. UPT 
oppfordrer kommunen til å kontakte disse. 
 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Aleksander Andreassen og Bjørn Winther Johansen presenterte noen presiseringer angående saken for 
kommunestyret. 
 
 
Rolf Strand (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar til orientering rådmannens vurderinger om bruk av midlene til å forskjønne 
Skjærhalden torg som beskrevet, med de tilleggspunktene som UFS politikere fremla i diskusjonen i 
utvalget, samt forslaget fra UPT. 
Det er en forutsetning at det blir åpning mellom bodene mot Strandveien slik at siktlinjer mot sjøen 
opprettholdes. Jfr skisse 2 og 3 i vedlegg. 
 
Kommunestyret forutsetter videre at det ikke bygges og utplasseres torgboder før det er inngått 
langsiktig avtale med leietakere. 
 
Parkeringsplasser fjernes med unntak av to Handikapp plasser. 
Det vurderes muligheten for å få tilpasset en lekeplass for barn i området. 
 
Kommunestyret aksepterer ikke utkast i skisse 1. 
Ny skisse basert på innspill fra politisk partier og innspill fra brukere/naboer til torvet fremmes UFS for 
godkjenning. 
 
Pkt 2 
UFS gjennomgår Regler for salg fra Skjærhalden torg, datert 24.04.2013, i god tid før sommersesongen 
2019. 
 
Nytt punkt 3 
Rådmannens forslag pkt 2 utgår. 
Det foretas en grundig evaluering før sesongen 2021/22 før en eventuell videreføring i tråd med Fase 2. 
 
 
Votering: 
Strand sitt forslag fikk 15 stemmer (Ap, Sørlien (Frp), Chlasen (Frp), O-J Pettersen (Frp), P.O. Bremtun 
(Frp), A-L Pettersen (Frp), H, MDG), mot 6 stemmer (SV, Sp, Borge (Frp), Ballovarre (uavh.), Bjønnes 
(uavh.), Ingemannsen (uavh.)), og ble vedtatt 
 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.10.2018: 
1. Kommunestyret tar til orientering rådmannens vurderinger om bruk av midlene til å forskjønne 

Skjærhalden torg som beskrevet, med de tilleggspunktene som UFS politikere fremla i diskusjonen i 
utvalget, samt forslaget fra UPT. 
Det er en forutsetning at det blir åpning mellom bodene mot Strandveien slik at siktlinjer mot sjøen 
opprettholdes. Jfr skisse 2 og 3 i vedlegg. 

 
Kommunestyret forutsetter videre at det ikke bygges og utplasseres torgboder før det er inngått 
langsiktig avtale med leietakere. 

 
Parkeringsplasser fjernes med unntak av to Handikapp plasser. 
Det vurderes muligheten for å få tilpasset en lekeplass for barn i området. 

 
Kommunestyret aksepterer ikke utkast i skisse 1. 

120



 

Møteprotokoll – side 13 av 18 

Ny skisse basert på innspill fra politisk partier og innspill fra brukere/naboer til torvet fremmes UFS 
for godkjenning. 
 

2. UFS gjennomgår Regler for salg fra Skjærhalden torg, datert 24.04.2013, i god tid før 
sommersesongen 2019. 
 

3. Det foretas en grundig evaluering før sesongen 2021/22 før en eventuell videreføring i tråd med 
Fase 2. 

 
 
 
 
PS 66/18 Anmodning om lovlighetskontroll i sak PS 55/18 av 13.september 2018: 
Bygging av ny barneskole på Hvaler, 2.gangs behandling 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak PS 55/18 av 13.september 2018 og sender anmodningen 
om lovlighetskontroll til fylkesmannen for vurdering og endelig avgjørelse i tråd med kommunelovens § 
59. 
 
Hvaler kommune, 01.10.2018 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Mona Vauger (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar klagen til følge. 
 
Begrunnelse: 

Manglende utredning 
Saken har alltid vært omtalt som bygging av ny barneskole. Men det er jo egentlig endring av 
skolestruktur som vil påvirke innbyggernes hverdag og liv på Hvaler. Overskriften er misvisende og kan 
lede folk til å tro at det bare dreier seg om å bygge en nye skole.  
 
I etterkant av Fylkesmannens vedtak av 9. mai 2018 har Hvaler kommune ikke gjennomført noen ny 
utredning i skolesaken. Det er ikke presentert for beslutningstagerne hvilke tall de må forholde seg til 
hva estimatet rundt å bygge ny skole vil bli.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten over investeringsobjekter som kommunestyret skal behandle peker på 
at Hvaler kommune har gjort feil. Den sier at en stor utfordring i prosjekter som Hvaler kommune legger 
frem for vedtak er underestimering av kostnader. Et urealistisk lavt førsteestimat er uheldig idet de aller 
første kostnadsestimatene, som ofte kommer fra prosjektets initiativtaker eller andre ildsjeler som har 
en kongstanke, vil kunne være avgjørende for at idèen føres videre. Hvis det første estimatet hadde 
vært mer realistisk, er det grunn til å tro at mange mindre vellykkede prosjekter kunne vært avvist på et 
tidligere tidspunkt. 
 
Hvor realistisk er det å tro at å bygge en ny barneskole vil koste 130 mil. Hvis vi legger til de 50 som 
allerede er brukt på ungdomsskolen vil summen av å bygge en stor felles skole beløpe seg til 180 mill. 
Hvordan kan beslutningstagere ha tillatt til tallene når rapporten fra 2014 sier 210 mill.   
 
Begrunnelsen for dette er tidligere oppgitt at alle kan bruke de samme spesialrommene, men i 
rådmannens tilsvar på klagen skriver administrasjonen at småtrinnet skal få egne spesialrom allikevel. 
 
Barnets beste 
Når det gjelder barnets beste er det nettopp dette perspektivet som ligger til grunn for de tidligere 
utredningene som er gjennomført i saken, men dette er ikke direkte uttalt i de ulike utredningene og det 
er heller ikke direkte referert til barnekonvensjonens artikkel 3 om barnets beste.  
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I tillegg har rådmannen vurdert forholdene knyttet til barnets beste direkte i den nye politiske saken som 
politikerne har hatt til 2.gangs behandling. Rådmannen omgår også å drøfte og kommentere 
hovedpoenget – at hvert barn som mister nærskolen sin (og er påvirket av tiltaket - i negativ retning), 
skal identifiseres og konsekvensene skal bli kartlagt. 
I siste avsnitt på punkt 2, står det også «Når det gjelder organisering av skoledagen har vi ikke startet 
detaljplanleggingen». Det er jo nettopp dette som må på plass, og igjen vise til «barnets beste» før man 
vedtar en slik endring. 
 
Trygghet og Psykososialt miljø 
Trygghet er viktig for barn og en forutsetning for trivsel og læring. Et trygt psykososialt læringsmiljø 
kjennetegnes av at elevene trives, har det godt på skolen og at det er fravær av negative handlinger 
som krenkelser og mobbing.  Vi vet at et godt skolemiljø bidrar til økt læringsutbytte i tillegg til personlig 
utvikling og trivsel hos elevene.  
 
Det er i dag 140 og 175 elever ved Åttekanten og Floren skole og for de aller fleste barn er dette et trygt 
og oversiktlig miljø. Rett ved Åttekanten skole ligger Hauge barnehage og det er et nært samarbeid med 
barnehagen. Det arrangeres felles turer slik at barna i barnehagen gradvis blir kjent med voksne fra 
skolen og de voksne kan gjøre observasjoner av enkeltbarn og gruppa som helhet. Skolestartere får 
således en myk overgang til skolen og er trygge allerede før de begynner i 1. trinn. Et liknende 
samarbeid eksisterer mellom Floren skole og Brekke barnehage på Kirkøy. Vi mener det er grunn til å 
tro at et slikt nært samarbeid vil bortfalle ved en større og kombinert skole (1-10) og der Brekke og 
Hauge barnehage vil ligge langt unna. Rådmannen peker hele tiden på at nærhet og samle alt på et 
sted er en fordel, men den fordelen gjelder da ikke barnehagene på Brekke og på Hauge som får lang 
vei til skolen. 
 
I dagen samfunn legges det vekt på nærhet til de viktige institusjonene i livet, som arbeidsplasser og 
skoler. Det er viktig for fremtidens samfunnsutvikling fordi det har en helsebringende effekt og en 
miljøeffekt.  
 
Rådmannen skriver også i sitt tilsvar at skolen skal være en 1-4, 5-7, og 8-10 skole. Altså skal trinnene 
skilles fordi man ser at det ikke er et godt psykososialt miljø å ha alle elevene sammen på en skole.  
Men stortinget har vedtatt at grunnskolen skal ha to steg, barnesteg 1-7 og ungdomssteg 8-10.  
 
Barneskolenes tilstand 
Utredningen peker på omfattende rehabiliteringsbehov for begge barneskolene våre for å imøtekomme 
kravene i TEK 10 (byggteknisk forskrift) som var gjeldende forskrift på det tidspunktet. Norconsult 
konkluderte i sin vurdering med at begge barneskolebyggene vil måtte gjennomgå omfattende 
rehabilitering for å oppfylle dagens lovkrav. Det medføre ikke riktighet at man må rehabilitere gamle 
bygg for å imøtekomme kravene til den til enhver tid gjeldende byggetekniske norm. Denne normen 
gjelder for nyoppføring eller totalrehabilitering av bygg, og får IKKE tilbakevirkende kraft. I dag gjelder 
for øvrig ikke TEK 10 lenger heller. Disse byggenormene endres til stadighet. Dette ville kun ha vært 
aktuelt om man skulle rehabilitere skolene i den forstand at man rev bygget ned og skulle føre det opp 
på nytt. Når man formulerer dette som at skolebyggene må rehabiliteres for å imøtekomme kravene i 
TEK 10, blir dette helt feil.   
 
Barneskolene har vært snakket ned og det har bevist vært et forfall for å påskynde behovet for 
endringer.   
 
Skoleskyss 
Rådmannen skriver at planleggingen av skoleskyss er ikke igangsatt og det er ikke gjort noen 
vurderinger eller beslutninger om hvordan dette skal løses. Dette er da ikke forsvarlig utredet i forkant 
av et vedtak. 
Rådmannen skriver at en større andel elever ved Åttekanten vil måtte kjøre buss, dette er direkte galt. 
Alle elevene som sogner til Åttekanten i dag må kjøre buss hvis det blir bygd en felles skole på Rød. 
Alle elevene på Kirkøy vil måtte kjøre buss. Elever nord på Asmaløy vil også måtte kjøre buss. 
Videre skriver Rådmann her at dette ikke vil ha negative helseeffekter. Det finnes mye forskning som 
sier det motsatte som peker på viktigheten av at barn kan gå til skolen.  
Ved en bygging av en stor skole på Rød vil det bli slik at et barn på 7 år som bor i Utgårdskilen tar buss 
til skolen og så hjem for så å spise middag hjemme, for så å reise tilbake til Rød for å leke eller spille 
fotball ikke er noe god løsning for dette barnet. 
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Votering: 
Vauger sitt forslag fikk 8 stemmer (Ap, Sp), og falt. 
Rådmannens forslag til vedtak fikk 13 stemmer (Frp, H, SV, MDG, Ballovarre (uavh.), Bjønnes (uavh.), 
Ingemannsen (uavh.)), og ble vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.10.2018: 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak PS 55/18 av 13.september 2018 og sender anmodningen 
om lovlighetskontroll til fylkesmannen for vurdering og endelig avgjørelse i tråd med kommunelovens § 
59. 
 
 
 
 
PS 67/18 Forvaltningsrevisjonsrapport: Investeringsprosjekter 
 
Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Investeringsprosjekter» til etterretning, og ber 

administrasjonen følge opp de to anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder: 
 Skal kommunen utarbeide en prosjektmodell som inneholder rutiner for investeringsprosjekters 

tidligfase. En prosjektmodell inneholdende elementer som: faseinndeling, kostandsestimering 
med usikkerhetsanalyse, konseptutredning, kvalitetssikring og risikovurderinger vil kunne være 
med på å sikre en god praksis i investeringsprosjekters tidligfase. En skriftliggjøring øker 
sannsynligheten for at praksis gjenspeiler rutinene, samt at det skaper kontinuitet og at praksis 
ikke er personavhengig.  

 Skal kommunen utarbeide rutiner/maler som inneholder en beskrivelse av hvilken informasjon 
saksfremlegg for større investeringsprosjekter skal inneholde. Dette vil i større grad kunne sikre 
at kommunestyret får fremlagt et forsvarlig beslutningsgrunnlag i forbindelse med behandlingen 
av større investeringsprosjekter.  

 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget våren 2019, om sin oppfølging 

av rapportens anbefalinger, og de konkrete tiltak rådmann selv redegjør for i sin uttalelse til 
rapporten.  

Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. 

 
Hvaler kommune, 25.09.2018 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Virksomhetsleder Kommunal teknikk, Jan Aspheim, orienterte kommunestyret om følgende: 
Kommunen har rutiner for investeringer og følger en rutine og mal som er beskrevet i kvalitetssystemet. 
Rutinene er under kontinuerlig endring etter prosjektevaluering fra tidligere investeringer. Det må 
samtidig nevnes at det er sjeldent to like investeringer i KTE, og vi kan dele de i tre hovedkategorier. 
 
Rutineinvesteringer: 
Typiske rutineinvesteringer er; 

 Ombygging pumpestasjoner 
 Utbygging av nye VA ledninger eller endring av eksisterende 
 Reasfaltere veier 

 
Større enkeltinvesteringer 

 Dypedalsåsen 
 Ny skole 

o Eksterne konsulenter, skisseprosjekt, forprosjekt, anbud, prosjektgjennomføring etc 
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Innovasjonsprosjekter 

 Sandbakken miljøstasjon var et større enkeltinvestering for bygging av rampe for sortering av 
avfall. Underveis ble dette et EU innovasjonsprosjekt med støtte fra Enova. Prosjektet ble da 
underveis justert opp fra 15 mill. til 21 mill.  
Vi ser annerledes på økningen på 6 mill. som en overskridelse av prosjektet. 
Innovasjonsprosjekter medfører ofte større usikkerhet og risiko. Da første investeringsbehov ble 
fremlagt kommunestyret var omfanget av innovasjonsprosjektet uoversiktlig. Når omfanget var 
beskrevet, ble dette levert til kommunestyret.  

 Smart Vann har vært et innovasjonsprosjekt fra første stund på 15. mill. Det fantes ingen 
tilsvarende prosjekter fra tidligere. Resultat blir 11,5 mill. med et underforbruk på 3,5 mill.  

Vi ønsker selvfølgelig å minimere risiko for alle investeringer og vil fokusere på det. Vi vil justerer 
rutiner og maler iht. anbefaling fra revisjon umiddelbart og før årsslutt. Like viktig er kontinuerlig 
oppfølging av gjennomføringen og evalueringen når prosjekter er gjennomført.  

 
 
Rolf Strand (Ap) fremmet forslag om et tilleggspunkt 2 til kontrollutvalgets innstilling: 
2. Kommunestyret ber administrasjonen innføre de to anbefalte forslagene fra kontrollutvalget i 

kommunens saksbehandlingssystem fra 01.01.2019. 
 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling, med Strand sitt tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.10.2018: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Investeringsprosjekter» til etterretning, og ber 

administrasjonen følge opp de to anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder: 
 Skal kommunen utarbeide en prosjektmodell som inneholder rutiner for investeringsprosjekters 

tidligfase. En prosjektmodell inneholdende elementer som: faseinndeling, kostandsestimering 
med usikkerhetsanalyse, konseptutredning, kvalitetssikring og risikovurderinger vil kunne være 
med på å sikre en god praksis i investeringsprosjekters tidligfase. En skriftliggjøring øker 
sannsynligheten for at praksis gjenspeiler rutinene, samt at det skaper kontinuitet og at praksis 
ikke er personavhengig.  

 Skal kommunen utarbeide rutiner/maler som inneholder en beskrivelse av hvilken informasjon 
saksfremlegg for større investeringsprosjekter skal inneholde. Dette vil i større grad kunne sikre 
at kommunestyret får fremlagt et forsvarlig beslutningsgrunnlag i forbindelse med behandlingen 
av større investeringsprosjekter.  

 
2. Kommunestyret ber administrasjonen innføre de to anbefalte forslagene fra kontrollutvalget i 

kommunens saksbehandlingssystem fra 01.01.2019. 
 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget våren 2019, om sin oppfølging 
av rapportens anbefalinger, og de konkrete tiltak rådmann selv redegjør for i sin uttalelse til 
rapporten.  

Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. 
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PS 68/18 Uttalelse - Forslag til beskyttelse av gyteområde og forbud mot å fiske 
torsk fra Telemark til Svenskegrensen 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Rådmannen støtter forslaget om Kysttorsk – forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot 

å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen, men skal ivareta yrkesfiskernes interesser.   
2. Rådmannen ønsker å verne om yrkesfiskerne på Hvaler, og at Fiskeridirektoratet i større grad skal 

inkludere dem i ferdigstillingen av forslaget.  
3. Rådmannen ønsker at Fiskeridirektoratet skal se på utvidelse av forbud mot fritidsfiske av torsk. 

 
Hvaler kommune, 17.09.2018 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Utvalget for samfunnsutvikling 26.09.2018: 
Mona Vauger (Ap) la frem for UFS den uttalelsen som Nasjonalparksyret hadde vedtatt i saken: 
 

 «Høringsinnspill til Fiskeridirektoratets forslag om regulering av fiske. 
 «Design og plassering av bevaringsområder – rapportering fra arbeidsgruppen» 

 

Mona Vauger (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: 
UFS stiller seg bak uttalelsen fra Nasjonalparkstyret. 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Innstilling fra Utvalget for samfunnsutvikling 26.09.2018: 
UFS anbefaler kommunestyret å stille seg bak uttalelsen fra Nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Høringsinnspill fra Nasjonalparkstyret ble delt ut på møtet til orientering. 
 
Votering: 
Innstillingen fra UFS ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.10.2018: 
Kommunestyret stiller seg bak uttalelsen fra Nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
PS 69/18 Meldinger og informasjon 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
 Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret aksepterer at det brukes kr 200 000 av ubrukte midler i investeringsbudsjettet for 
forprosjektering av ny barneskole til kjøp av nye møbler.  

 
Kommunestyret ga enstemmig sitt samtykke til forslaget. 

 
 
Meldinger og informasjon ble tatt til orientering 
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RS 14/18 Godkjent protokoll fra 130918 - Kommunestyret 
 
Behandling i Kommunestyret 18.10.2018: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.10.2018: 
Saken tas til orientering 
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