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Arkivsak-dok. 18/00013-20 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 08.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 08.05.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 08.05.2018 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 08.05.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- møteinnkalling 08.05.2018. 
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Arkivsak-dok. 18/00013-21 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 08.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 06.03.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 06.03.2018 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 06.03.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll 06.03.2018. 
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Møteprotokoll  
 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Dato: 06.03.2018 kl. 9:00 – 12:00 
Sted: Porsgrunn Rådhus møterom 3. etg. 
Arkivsak: 18/00013 
  
Til stede:  Leder Erik Bystrøm, medlem Bente Tangen, sekretær Marianne Lundeberg, 

oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Gunnar Blomhaugen 

  
Forfall:  Henning Yven, Ingrid Brubakken, Karl Erik Høegh 
  
Andre: Ordfører Robin Kåss, TKR IKS v/ Geir Kastet Dahle, kommunalsjef oppvekst 

Tollef Stensrud. 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00013-6 Godkjenning av møteinnkalling 06.03.2018 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00013-7 Godkjenning av protokoll 23.01.2018 4 

Saker til behandling 

10/18 17/15404-5 Gruppeledermøter og møteoffentlighet - Porsgrunn kommune 5 

11/18 16/12950-10 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Journal og arkiv - Porsgrunn 

kommune 
6 
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12/18 16/06714-16 
Videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset 

opplæring - Porsgrunn kommune 
7 

13/18 18/00023-2 Orientering fra revisor - 06.03.2018 8 

14/18 18/03446-2 Brannsikkerhet i boliger levert av Trysilhus 9 

15/18 18/00032-2 Referatsaker 06.03.2018 10 

16/18 18/00045-2 Eventuelt 06.03.2018 11 

    

 

 
Porsgrunn, 06.03.2018 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 

Erik Bystrøm       Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 06.03.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 06.03.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 06.03.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

 

Møteinnkalling 06.03.2018 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll 23.01.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 23.01.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 23.01.2018 legges frem for godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 23.01.2018 godkjennes. 
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Saker til behandling 

10/18 Gruppeledermøter og møteoffentlighet - Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 10/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 
Ordfører Robin Kåss orienterte om gruppeledermøtenes funksjon og innhold generelt. Ordfører viste 

til brev fra Fylkesmannen i Telemark «møteoffentlighet- Klage på Porsgrunn kommunes praktisering 

av gruppeledermøter» denne sendes ut med protokollen.  

Ordfører har lagt ned gruppeledermøtene i Porsgrunn kommune i den formen det har vært. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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11/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Journal og arkiv - Porsgrunn 

kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «arkiv og journal – Porsgrunn kommune» til 

orientering. 

 

Innstilling til bystyret: 
kommunen bør:  

 revidere og oppdatere arkivplan,  

 iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får tilstrekkelig kunnskap om journal- og 

arkivføring og  

 treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet.  

 

Rådmann møter i kontrollutvalget høsten 2018 for å svare for hvordan anbefalingene fra rapporten er 

fulgt opp. 

 

 

 

Møtehandsaming 
Telemark kommunerevisjon v/ Geir Kastet Dahle la frem forvaltningsrevisjonsrapport «arkiv og 

journal – Porsgrunn kommune» 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «arkiv og journal – Porsgrunn kommune» til 

orientering. 

 

Innstilling til bystyret: 

kommunen bør:  

 revidere og oppdatere arkivplan,  

 iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får tilstrekkelig kunnskap om journal- og 

arkivføring og  

 treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet.  

 

Rådmann møter i kontrollutvalget høsten 2018 for å svare for hvordan anbefalingene fra rapporten er 

fulgt opp. 

 

 

 

 

  



3/18 Godkjenning av protokoll 06.03.2018 - 18/00013-21 Godkjenning av protokoll 06.03.2018 : Protokoll Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018

 

 7  

 

12/18 Videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset 

opplæring - Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 12/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 
Kommunalsjef oppvekst Tollef Stensrud møtte og ga en videre orientering om hvordan Porsgrunn 

kommune har fulgt opp vedtaket i sak «forvaltningsrevisjonsprosjekt – tilpasset opplæring - 

Porsgrunn kommune.». 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om ny oppfølging første møtet Januar 2019. 
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13/18 Orientering fra revisor - 06.03.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto orientering om revisjonen sitt arbeid i Porsgrunn 

kommune. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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14/18 Brannsikkerhet i boliger levert av Trysilhus 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget viser til deres behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet «tilsyn i byggesaker» 

som ble gjennomført og fulgt opp i 2016. Kontrollutvalget mener at Porsgrunn kommune 

tilbakemeldinger om at anbefalingene fra rapporten er fulgt opp, skal sikret at Porsgrunn kommune 

følger de forskrifter lover og regler som gjelder. 

 

Kontrollutvalget sender vedtaket til Norsk brannvernforening som svar på henvendelsen med kopi til 

rådmannen i Porsgrunn kommune. 

 

 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Norsk brannvernforening 9. februar 2018. som 

vist i saksframlegget. 
Sekretariatet la frem forslag om at kontrollutvalget viser til deres behandling av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «tilsyn i byggesaker» som ble gjennomført og fulgt opp i 2016.  

Sekretariatet mener at Porsgrunn kommune tilbakemeldinger om at anbefalingene fra rapporten er 

fulgt opp, skal sikret at Porsgrunn kommune følger de forskrifter lover og regler som gjelder.  

Kontrollutvalget sender vedtaket til Norsk brannvernforening som svar på henvendelsen med kopi til 

rådmannen i Porsgrunn kommune. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget viser til deres behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet «tilsyn i byggesaker» 

som ble gjennomført og fulgt opp i 2016. Kontrollutvalget mener at Porsgrunn kommune 

tilbakemeldinger om at anbefalingene fra rapporten er fulgt opp, skal sikret at Porsgrunn kommune 

følger de forskrifter lover og regler som gjelder. 

 

Kontrollutvalget sender vedtaket til Norsk brannvernforening som svar på henvendelsen med kopi til 

rådmannen i Porsgrunn kommune. 
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15/18 Referatsaker 06.03.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 Betraktninger fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 2018.  

 Studietur – sekretariatet la frem foreløpig program og tok påmelding til turen. dette sendes til 

ordfører når programmet er klart. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering. 
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16/18 Eventuelt 06.03.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  
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Arkivsak-dok. 18/04052-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 08.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Keops kurs- og arbeidssenter KF - Regnskap og Årsmelding for 

2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet 2017 for KEOPS kurs- og arbeidssenter KF. Regnskapet 

viser et netto driftsresultat på kr 505 000 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 505 000.  

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonens arbeid, revisjonsberetningen og revisors 

rapport til kontrollutvalget. Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at 

årsregnskapet er avlagt i samsvar med lover og forskrifter og gir et riktig uttrykk for den økonomiske 

stillingen per 31.12.2017 og for at resultatet er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

  

Kontrollutvalget har ingen merknader til Keops kurs- og arbeidssenter Porsgrunn KF sitt årsregnskap 

for 2017 og anbefaler at det godkjennes.  

 

Uttalelsen og revisjonsberetningen av regnskapet 2017 for Keops KF 2017 oversendes bystyret.  

 

Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal få forelagt revisjonsberetningen fra revisor, og avgi uttalelse om kommunens 

årsregnskap og årsregnskapet for kommunale foretak. Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold 

som skal tas med i uttalelsene. Det vil være naturlig å ta med spesielle forhold som omtales i 

revisjonsberetningen og eventuelle revisjonsrapporter og nummererte brev.  

Uttalelsen sendes til bystyret, med kopi til formannskap eller kommune/ fylkesråd. Oppdragsansvarlig 

revisor, eller dennes stedfortreder, har møteplikt i bystyret når saker som har tilknytning til revisors 

oppdrag skal behandles.  

Bystyret vedtar selv kommunens årsregnskap og årsberetning. Vedtaket skal foreligge senest seks 

måneder etter regnskapsårets slutt og treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Årsberetningen 

skal oversendes til kontrollutvalget før utvalget avgir sin uttalelse til årsregnskapet. Årsregnskapet skal 

være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret, og årsberetningen senest innen 31. mars. 
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Saksopplysninger: 
Keops kurs- og arbeidssenter KF sitt årsregnskap og årsmelding samt rapport om revisjonen av 

regnskapet 2017 for Keops KF og revisors beretning ligger vedlagt i saken.  

Årsregnskapet ble behandlet av styret 08.03.2018. signert versjon ble oversent revisjonen 15.02.2018. 

  

Revisjonsberetningen er datert 15.03.2018 og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at revisor ved 

revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller 

presiseringer i revisjonsberetningen. Rapport om revisjon av regnskapet for Keops kurs- og arbeidssenter 

KF for 2017 er datert 24.04. 2018. Revisor mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller 

mangler og anbefaler at dette fastsettes som Porsgrunn kommunes årsregnskap for 2017. Mindreforbruket 

må disponeres i kommunens kommende årsbudsjett.  

 

 

Morten Kjørholt Pettersen og Torunn Evensen legger frem Keops Kurs- og arbeidssenter KF sitt 

Årsregnskap og årsmelding for 2017. 

 

Telemark kommunerevisjon ved Kjell Ekman legger frem rapport om revisjon av regnskapet for Keops 

kurs- og arbeidssenter KF for 2017. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsmeldingen gir et tilfredsstillende bilde av den 

økonomiske situasjonen og innstiller til å gi en uttalelse slik det kommer frem av forslag til vedtak 

 

 

 

Vedlegg:  

-regnskap og årsberetning KEOPS 2017  

-rapport om revisjon av regnskapet for Keops kurs- og arbeidssenter KF for 2017  

-revisjonsberetning 2017 KEOPS 
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‘ BI TELEI\AARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Kontrollutvalget i Porsgrunn Distriktskontor:
v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks83,3833 Bø

TIf.:35 05 90 00
Postboks 4
3233 Bø Foretaksregisteret:

985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/984/gsm
Deres ref.:
Arkivkode: 805 610

Rapport om revisjon av regnskapet for Keops kurs- og
arbeidssenter KF for 2017

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll
til kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av
årsregnskapet bedre enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også
utgangspunkt i dokumentet «Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon », som
tidligere er lagt fram for kontrollutvalget og angir revisors fokusområder for regnskapsåret
2017.

Revisjonsberetni ngen
Revisjonsberetningen er datert 15.03.2018 og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at vi
ved revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever
forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen.

Årsregnskapet
Årsregnskapet ble behandlet av styret i møte 08.03.2018. Vi fikk oversendt en versjon signert
av styreleder og daglig leder den 15.02.2012 som inneholdt alle pliktige oversikter og noter
iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 6.
Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og
lov om bokføring.

I’

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 505 000 og et mindreforbruk på kr
505 000. Mindreforbruket er vedtatt avsatt til disposisjonsfond.

Premieavviket har hatt en vesentlig påvirkning på driftsregnskapet i 2017.
Premieavviket r enkelt fortalt forskjellen mellom innbetalt pensjonspremie og faktisk
pensjonskostnad. Denne differansen kan være både positiv og negativ. Premieavviket



17/18 Keops kurs- og arbeidssenter KF - Regnskap og Årsmelding for 2017 - 18/04052-1 Keops kurs- og arbeidssenter KF - Regnskap og Årsmelding for 2017 : Rapport til kontrollutvalget Keops 2017

•I TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS 2

resultatføres enten året etter eller over en 7 års periode. Dette kalles amortisering.

Keops har valgt å resultatføre premieavviket året etter at det har påløpt. Det kan gi

større svingninger i resultatet enn ved amortisering over flere år. Det er viktig å ha et

bevisst forhold til valg av amortisering. Dersom foretaket ønsker endring av dette

regnskapsprinsippet må styret ta stilling til det.

Premieavviket i 2016 på kr 764 000 som ble regnskapsmessig inntektsført i 2016.

Effekten er motsatt for 2017, da premieavviket var negativt med kr 523 000 som er

regnskapsmessig kostnadsført. Den samlede effekten av i 2017 av kostnadsføring av

årets premieavvik og amortiseringen av fjorårets premieavvik ga Keops en samlet

kostnad på totalt kr 1 287 000.

Premieavviket i 2017 vil bli amortisert i 2018, da vil det bli ført som en inntekt.

Premieavviket er ikke kjent før årsslutt, og kan ikke budsjetteres. Amortisering av

premieavvik er det mulig å budsjettere i begynnelsen av regnskapsåret. Det anbefales

å legge amortisering av premieavviket inn som en budsjettjustering i 201$ slik at

dette ikke kommer som en «overraskelse» i regnskapsavleggelsen for 201$.

• lnvesteringsregnskapet
lnvesteringsregnskapet er avsluttet i balanse. Keops har solgt Floodmyrveien 14.
Salgssummen er avsatt til ubundet investeringsfond etter fratrekk av salgsomkostninger.
Avsetningen har også blitt redusert i samsvar med strykningsbestemmelsene. Udekket
beløp fra 2016 er dekket ved bruk av ubundet investeringsfond.

• Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om foretakets eiendeler, gjeld og egenkapital. Det er derfor

viktig at denne til enhver tid viser mest mulig riktige verdier. Vi har kontrollert at

administrasjonen har foretatt en gjennomgang av balansepostene iht.

bokføringslovens krav til dokumentasjon. Etter vår mening foreligger det en god

dokumentasjon av balansepostene.

Økonomisk situasjon

• De nøkkeltallene som benyttes for kommunene som eksempelvis netto resultatgrad
vil ikke være relevante for et foretak som Keops.

• Keops har ikke langsiktig gjeld utover pensjonsforpliktelsene.

• Likviditet har i 2017 blitt bedre etter salg av Floodmyrvegen 14.

• Kr 81 000 står på bundet fond øremerket cfArbeidsforberedende trening». Generelt

disposisjonsfond er på kr 13 118 000. inklusiv årets mindreforbruk. Keops har et

ubundet investeringsfond kr 748 000.

• Asylmottaket for mindreårige flyktninger ble avsluttet 31.12.2017.
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Vi viser for øvrig til daglig leders egne analyser av den økonomiske situasjonen i
årsberetningen.

Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon 3 se etter at beløpene i årsregnskapet
stemmer med regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av

midler som regnskapet viser.

Bystyret vedtok budsjettet for Keops i sak 103/16. Budsjettet omfattet hele Keops’

virksomhet.

Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning i kommunale og fylkeskommunale
foretak § 4 sier at dersom utviklingen i regnskapet og aktiviteten gjennom året viser store

avvik i forhold til vedtatt budsjett skal det foreslås nødvendige tiltak for å holde rammene, og

styret skal selv foreta de nødvendige endringer i foretakets budsjett. I 2017 hadde styret i

Keops en regulering av budsjettet, der de fikk framlagt et forslag til regulert budsjett som

styret vedtok i sak 21-17. Dette er budsjettregulering i tråd med forskriften, slik vi tidligere
har etterlyst i Keops.

Vi har kontrollert at opprinnelig budsjett og budsjettreguleringer i regnskapet er i henhold til

de vedtak som er fattet i bystyret og styret og at årsregnskapet er i samsvar med dette. Vi har

ikke funnet vesentlige avvik.

Styret har vedtatt salg og kjøp av biler. Vedtaket inneholder ingen formulering om
finansiering av de nye bilene.

Da asylmottaket ble lagt ned, kom beskjeden fra UDI med så kort varsel at kommunen ble

forpliktet til å betale husleie en periode i 2018. Styret i Keops vedtok å dekke en del av disse

utgiftene. Vedtaket inneholder ingen formulering om finansiering.

Budsjettprosessene har vært bedre i 2017. Keops har fortsatt utfordringer for å følge de

formelle reglene om budsjett. Vi vil se det som en fordel om kommunens regnskapsavdeling
som foreta kets regnskapsfører følger budsjettprosessen og oppfølging av budsjettvedtak
tettere opp gjennom året.

Årsberetningen
Vi fikk fremlagt årsberetningen 08.03.2018. Vi har kontrollert at regnskapstallene er

konsistente med årsregnskapet og at den inneholder pliktige opplysninger i henhold til

kommuneloven § 48 nr. 5, forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 og KR5 nr. 6.

Årsberetningen gir etter vår mening en god beskrivelse av den økonomiske situasjonen i

Keops kurs- og arbeidssenter KF og inneholder alle pliktige opplysninger for øvrig.

Daglig leders økonomiske internkontroll
Daglig leders internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og

effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser

unngås. Den økonomiske internkontrollen vil også ha betydning for foretakets
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økonomistyring. Mangler ved intern kontrollen vil kunne medføre risiko for feil i

årsregnskapet og også kunne medføre økt risiko for økonomiske misligheter.

Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at foretaket har ordnet den

økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det

avdekkes feil og mangler i de interne rutinene, skal revisor rapportere dette til

kontrollutvalget. Vi har dette året hatt fokus på rutinene på asylmottaket og avslutningen av

dette og salg av Floodmyrvegen 14.

Vårt inntrykk er at Keops har fokus på intern kontroll og har fokus på å utarbeide gode og

hensiktsmessige rutiner som dekker sentrale områder av deres aktivitet.

Misligheter
Det er viktig at foretaket har rutiner fot å forebygge og avdekke misligheter. Vi hat årlig møte

med foretakets daglige ledelse, med fokus på dette temaet. Vårt inntrykk er at foretaket har

fokus på å eliminere muligheter for økonomiske misligheter i sin drift. Vi har ikke fått innspill

om eller avdekket misligheter i foretaket i 2017.

Keops følger Porsgrunn kommunes etiske retningslinjer, og vårt inntrykk er at ledelsen har

fokus på at disse blir fulgt i praksis. Dersom ledelsen er usikker på hvordan et forhold skal

behandles, opplever vi at de tar kontakt med oss for råd og veiledning.

Særattestasjoner
Det siste året har vi gjennomført særattestasjoner for tilskudd til asylmottaket fra UDI.

Attestasjon ene blir utført i henhold til UDI’s regelverk. I alle våre attestasjonsoppdrag følger

vi internasjonale revisjonsstandatder for utførelse av denne type oppdrag.

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging

av regnskapsrevisjonen for 2017.

Vi mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette

fastsettes som Keops kurs- og arbeidssenter KFs årsregnskap for 2017. Mindreforbruket må

disponeres i foretakets kommende årsbudsjett.

Skien 24.04.18
elemark kommunerevisjon IKS

I Ekman
sta sautorisert revisor / oppdragsansvarlig
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Arkivsak-dok. 18/04062-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 08.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - 

Uttalelse fra kontrollutvalget 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Porsgrunn kommunes årsregnskap for 2017:  

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2017. Sammen med årsregnskapet forelå 

rådmannens årsmelding. Revisor har avlagt uavhengig revisors beretning for 2017 og rapport om 

revisjon av regnskapet til kontrollutvalget.  

 

Årsregnskapet viser kr 1 973 084 496 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på  

kr 28 635 793. 

 

Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 59,8 mill. og et mindreforbruk på kr 28,6 mill. Brutto 

negativt driftsresultat på kr 11,6 mill.  

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.  

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at årsregnskapet er avlagt i samsvar 

med lover og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling per 31.12.17 og for at 

resultatet i regnskapsåret er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.  

Revisors rapport om revisjon av årsregnskapet 2017 og revisors beretning om årsregnskapet for 2017 

følger vedlagt.  

 

Uttalelsen sendes bystyret med kopi til formannskapet 
 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens 

årsregnskap til bystyret før det vedtas.  

I følge Forskrift om årsregnskap og årsmelding §10 skal kommunens årsmelding fremlegges for 

kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av denne uttalelsen skal sendes formannskapet før 

formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til bystyret. 
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Saksopplysninger: 
Kommunen har avlagt årsregnskap og årsmelding for 2017. Årsregnskapet ble framlagt av rådmann 

15.02.2018. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisors beretning datert 06.04.18 og er en 

normalberetning. Dette betyr at revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler 

som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen.  

Revisor har også laget en rapport av regnskapet til kontrollutvalget datert 06.04.18. Disse dokumentene 

danner grunnlaget for kontrollutvalgets uttalelse. 

Årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetningen og revisors rapport til kontrollutvalget følger som 

vedlegg i saken.  

 

 

Rådmann Per Wold møter for å legge frem Porsgrunn kommunes årsregnskapet og årsberetningen 2017 

for utvalget.  

 

Telemark kommunerevisjon ved Kjell Ekman legger frem Porsgrunn KU rapport om revisjonen av 

regnskapet 2017 for Porsgrunn kommune og Porsgrunn kommune revisjonsberetning 2017. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsmeldingen gir et tilfredsstillende  

bilde av den økonomiske situasjonen og innstiller til å gi en uttalelse slik det kommer frem av forslag til  

vedtak. 

 

 

 

Vedlegg:  

-regnskap 2017 - Porsgrunn kommune  

-årsberetning 2017 - Porsgrunn kommune  

-rapport om revisjon av regnskapet for Porsgrunn kommune for 2017 

- revisors beretning 2017 
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune

v/Temark - Agder og Telemark Distriktskontor:
Postboks 83,3833 Bø

kontrollutvalgssekreta flat Tif.: 35 05 9000

Postboks 4
3833 B

Foretaksregisteret:
0 985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/834/inv
Deres ref.
Arkivkode: 805200

Rapport om revisjon av regnskapet for Porsgrunn kommune for 2017

Ifølge kommuneloven § 78 nr. 5 skal revisor rapportere resultatene av sïn revisjon og kontroll til

kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av årsregnskapet bedre

enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også utgangspunkt i dokumentet

«Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjorn>, som tidligere er lagt fram for kontrollutvalget

og angir revisors fokusområder for regnskapsåret 2017.

Revisjonsberetn ingen
Revisjonsberetningen er datert 6. april 2018 og er en normalberetning. Det betyr at vi ved revisjon av

årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer

i revisjonsberetningen.

Årsregnskapet
Årsregnskapet ble framlagt av rådmannen 15. februar 2018 og inneholdt alle pliktige oversikter og

noter iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard (KR5) nr. 6. Vi har

ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og lov om bokføring.

• Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 59,8 mill, og et regnskapsmessig

mindreforbruk på kr 28,6 mill. Brutto driftsresultat var negativt med kr 11,6 mill. Et negativt

brutto driftsresultat viser at driftsutgiftene har vært høyere enn driftsinntektene. Dette har

vært negativt i Porsgrunn over en del år, men var positivt for 2016. Når netto driftsresultat er

høyere enn brutto, viser det at netto finansinntekter er lavere enn avskrivningene, og i et

kommuneregnskap bidrar dette positivt til det endelige resultatet. Resultatet for 2017 og

2016 er vesentlig forbedret fra de foregående årene og er et uttrykk for at de endringene

som er gjennomført i driften har hatt ønsket effekt på regnskapet.

Kommunen har regulert budsjettet underveis, etter hvert som de har sett at forutsetningene

har endret seg. Opprinnelig budsjett var et netto driftsresultat på kr 40 mill, som ble regulert

til kr 26,6 mill. Endelig resultatet ble altså kr 33 mill, bedre enn dette. Det skyldes

hovedsakelig at driftsutgiftene har økt mindre enn inntektene, og økt gevinst på finansielle

o mløpsm idler.



18/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget - 18/04062-1 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget : Rapport til KU 2017

• TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS 2

lnvesteringsregnskapet
lnvesteringsregnskapet er avsluttet i balanse. Denne balansen er hovedsakelig oppnådd ved
redusert bruk av ubundne investeringsfond, i tråd med reglene om finansiering av
investeringer. Samtidig er ubrukte lånemidler redusert. Dette skyldes at kommunen ikke tok
opp fullt låneopptak i starten av året slik de har hatt tradisjon for å gjøre, men avventet for å
se om fremdriften i de store investeringsprosjektene var som forventet. Fortsatt er det et
budsjettavvik målt mot finansieringsbehovet på 17 %. Vi anser dette avviket til å være for
høyt, og oppfordrer kommunen til å fortsette å øke presisjonsnivået på investeringsbudsjettet
for 2018.

Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Det er derfor viktig
at denne til enhver tid viser mest mulig riktige verdier. Vi har kontrollert at administrasjonen
har foretatt en gjennomgang av balansepostene iht. bokføringslovens krav til dokumentasjon.
Etter vår mening foreligger det en god dokumentasjon av balansepostene.

Porsgrunn benytter anleggsmodulen i regnskapssystemet Agresso. Systemet gir en detaljert
oversikt over tilganger, avganger og avskrivninger.

Detaljert balanse følger som note 18 til regnskapet og gir gode og detaljerte opplysninger.

Økonomisk situasjon
• Brutto driftsresultat som har vært negativt de siste årene bortsett fra i 2016 da det var

positivt med 0,6 %. Dette er negativt igjen for 2017 med en brutto resultatgrad på — 0,4 %.
Brutto resultatgrad viser forholdet mellom brutto driftsresultat og driftsinntektene. Et
positivt tall her betyr at driftsinntektene er større enn driftsutgiftene.

• Staten v/Teknisk beregningsutvalg (TBU) vurderer nivået for en sunn kommuneøkonomi til en
netto resultatgrad på 1 ¾ ¾. Porsgrunn har en netto resultatgrad på 2,1 % for 2017. Dette
forholdstallet har vært negativt til og med 2015, så dette er god og tiltrengt forbedring. TBU
sin anbefaling gjelder sett over tid slik at Porsgrunn bør ha positive resultater noen år før en
kan være sikker på at den positive trenden vil vare.

• Likviditetsgraden er fremdeles innenfor det anbefalte, selv om den har sunket noe det siste
året. Det skyldes bl.a. reduksjon i ubrukte lånemidler, som medfører at ikke så stor andel av
langsiktig gjeld står på bankkonto.

• Lånefinansieringsgraden er redusert fra 78 ¾ i 2015 til 40 ¾ i 2017. Dette uttrykker hvor stor
del av årets investeringer som er finansiert ved bruk av lån. Grunnen til at denne har sunket
er fordi staten gir tilskudd til utbygging av sykehjemsplasser som er blant de store
investeringene i 2016 og 2017.

• Lånegjeld per innbygger er høy og stigende. Med de investeringsplanene kommunen har
fremover kommer den fortsatt til å stige. Dette forholdstallet sier noe om kommunens
lånebelastning, men må også ses i sammenheng med inntektssiden som skal dekke de
kommende avdragsbelastningene.

• Ubrukte lånemidler ligger på et høyt nivå i Porsgrunn. I 2016 og 2017 har imidlertid ikke
kommunen foretatt fullt låneopptak, og dette har ført til at ubrukte lånemidler er redusert fra
kr 193 mill. i 2015 til kr 84 mill. i 2017. Denne utviklingen er positiv og bør fortsette litt til.



18/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget - 18/04062-1 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget : Rapport til KU 2017

‘ _
• TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS 3

• Av total langsiktig gjeld på kr 2 935 mill. utgjør sertifikatlån kr 536 mill. eller 18 ¾. Det er
fordelt på to lån som har forfall i februar og mai 2018. Et obligasjonslån på kr 230 mill, ble
omgjort til sertifikatlån i februar 2017, og et banklån på 383 mill. ble omgjort til
obligasjonslån i 2017. I kommunens balanse er dette lånet oppført som sertifikatlån, så der
ser det noe verre ut enn det i virkeligheten er. Vår vurdering er at Porsgrunn kommunes
eksponering er innenfor akseptable rammer.

• Det er betalt kr 79 mill. i avdrag på langsiktig gjeld i 2017. Dette stemmer med minste lovlige
avdrag beregnet etter regnearkmodellen. Denne modellen er den av to aktuelle metoder for
å beregne minste lovlige låneavdrag for kommunene som gir det laveste minimumsavdraget.
Dersom Porsgrunn hadde benyttet forenklet metode, hadde minsteavdraget blitt ca. kr 12
mill, høyere. Forenklet metode er foreslått som den eneste lovlige metoden for minste
låneavdragsberegning i ny kommunelov som er ventet vedtatt gjeldende fra 1.1.2020.

• Årets avskrivninger er kr 127 mill. Det er et negativt avvik mellom betalte avdrag og
avskrivninger på kr 48 mill, eller 38 %. Dette er et uttrykk for at kommunen nedbetaler sin
langsiktige gjeld langsommere enn forventet kapitalslit på anleggsmidlene, og dette kan ev.
medføre at kommunen sitter igjen med gjeld etter at eiendelen er ferdig avskrevet og
eventuelt utrangert.

Vi viser for øvrig til rådmannens egne analyser av den økonomiske situasjonen i årsberetningen.

BudsjettkontroN
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med
regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler som regnskapet
viser. Vi har kontrollert at opprinnelig budsjett og budsjettreguleringer i regnskapet er i henhold til de
vedtak som er fattet i bystyret og at årsregnskapet er i samsvar med dette. Vi har ikke funnet
vesentlige avvik i driftsbudsjettet. lnvesteringsbudsjettet bør derimot reguleres bedre i forhold til den
faktiske framdriften i investeringsprosjektene.

Finansforvaltning
Vi har kontrollert om kommunens finansrapportering er i henhold til vedtatt finansreglement, jf.
forskrift om finansforvaltning. Vi har også kontrollert om finanspiasseringene er i henhold til
strategien i finansreglementet. Vi har ikke funnet vesentlige avvik. Reglementetets krav vedr. andel av
langsiktig gjeld til forfall det kommende år er 30 ¾.

Årsberetningen
Vi fikk fremlagt årsberetningen 23.03.18. Vi har kontrollert at regnskapstallene er konsistente med
årsregnskapet og at den inneholder pliktige opplysninger i henhold til kommuneloven § 48 nr. 5,
forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 og KR5 nr. 6. Årsberetningen gir etter vår mening en
god beskrivelse av den Økonomiske situasjonen i Porsgrunn kommune og inneholder alle pliktige
opplysninger for øvrig.

Rådmannens Økonomiske internkontroll
Rådmannens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og
effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås.
Den økonomiske internkontrollen vil også ha betydning for kommunens økonomistyring. Mangler ved
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internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i årsregnskapet og også kunne medføre økt risiko for
økonomiske misligheter.

Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at kommunen har ordnet den økonomiske
internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det avdekkes feil og
mangler i de interne rutinene, skal revisor rapportere dette til kontrollutvalget. Vi har dette året hatt
fokus på rutiner for lønnskostnader og avstemming av sykelønnsrefusjon, fakturering av kommunale
krav, og diverse rutiner ved momskompensasjonsordningen, samt rutiner for skillet drift/investering.
Vårt inntrykk er at kommunen har gode rutiner på de fleste områder, men at skillet drift/investering
muligens tolkes litt omtrentlig av og til. Vi har ikke funnet vesentlige avvik, men fortsetter å følge
dette opp fremover.

Forvaltningsrevisjon
Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2017 om samfunnsansvar i anskaffelser. Denne ble lagt
frem i november. Prosjekt om arkiv og journalføring ble lagt frem i januar 2012. I tillegg har Porsgrunn
vært med på et fellesprosjekt som er en selskapskontroll av Renovasjon i Grenland, sammen med de
andre eierkommunene.

Misligheter
Det er viktig at kommunen har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig møte med
kommunens ledelse, med fokus på etiske retningslinjer, saksbehandlingsregler, antikorrupsjon mv. Vi
har også kontinuerlig fokus på dette i vår revisjon av regnskapet. Rådmannen plikter å informere
revisor om misligheter som administrasjonen er kjent med. Vi har ikke fått noen slike meldinger i
løpet av 2017. Vårt inntrykk er at kommunen har fokus på å eliminere muligheter for økonomiske
misligheter i sin drift.

Særattestasjoner og rådgivn ing
Vi utfører årlig en del attestasjonsoppgaver for kommunen. Noen attestasjoner blir utført i henhold til
lov og forskrift og andre i henhold til krav fra eksterne tilskuddsgivere. Felles for dem alle er at vi
følger internasjonale standarder for attestasjonsoppdrag.

Følgende særattestasjoner er gjennomført det siste året:
• Mva. kompensasjon, 6 terminer
• Opptakavlån
• Spillemiddelregnskap
• Bekreftelse av antall psykisk utviklingshemmede
• Ressurskrevende tjenester
• Tilskudd til:

o Bekjempelse av barnefattigdom
o Div. prosjekter fra Helsedirektoratet
o Div. prosjekter vedr. rus og psykiatri
o Div. tilskudd fra NAV
o Div. tilskudd fra Fylkesmannen

Porsgrunn kommune har et betydelig antall slike prosjektregnskap. For 2017 har vi foretatt ca. 30 slike
særattestasjoner.

Vi yter også rådgivningstjenester til administrasjonen, både i form av utredninger og løpende
en keltspørsmå I.
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Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av
regnskapsrevisjonen for 2017. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved avslutningen av
revisjonen for 2017, vil bli fulgt opp i forbindelse med revisjonen for 2018.

Vi mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette
fastsettes som Porsgrunn kommunes årsregnskap for 2017. Mindreforbruket må disponeres i
kommunens kommende årsbudsjett.

Skien, 6. april 2018
elemark kommunerevisjon lKS

‘7/€lJ Ekman (J /b/f
oppjclragsansvarlig revisor/ lng’ebjørg N. Vibeto
statsa utorisert revisor oppdragsrevisor

kopi til: rådmannen
regnskapssjefen
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Vår ref.: 18/835/inv
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Arkivkode: 805200

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Porsgrunn kommunes årsregnskap som viser kr 1 973 084 496 til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 28 635 793. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Porsgrunn kommune per 31. desember 2017, og av

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige

av kommunen slik det kreves i lov og torskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar

med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som

grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsberetning ut over det lovbestemte kravet i KL § 48, 5. ledd, men inkluderer ikke

årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

Øvrige informasjonen.
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
tevisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke Økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utØver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
intern kontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er
rimelige.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den
interne kontrollen.
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Uttalelse om øvrige Iovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til
grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Skien, 6. april 2018
elemark kommunerevisjon IKS

Kjel Ekman . .

opdragsansvarlig revisor/ lngebjørg N. Vibeto
statsa utorisert revisor oppdragsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen
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Note 0 – Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering   
 
 

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og 
anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. 
Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som 
vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller 
ikke. 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk 
gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). 

Porsgrunn Kommune følger de regnskapsstandarder og høringsutkast som til en hver tid er gjeldende. 
 
Pensjoner 
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra 
langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og 
beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og er inntekts- eller utgiftsført i driftsregnskapet med 
tilbakeføring igjen over de neste 7 årene. (Tidligere 10 og 15 år). 

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som 
hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld, beregningene har egen note for KLP og SPK (2A og 2B). 
 
Omløpsmidler 
Omløpsmidlene er vurdert til virkelig verdi. Disse verdipapirene er vurdert til virkelig verdi pr. 31.12.2017. 
 
Anskaffelseskost 
Ved lånefinansiering av investeringer er renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i 
KRS nr. 2. 

Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal 
regnskapsskikk nr. 2. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. 

I vann avløp og renovasjons området består kapitalkostnadene av avskrivninger og kalkulatoriske renter. 
 
 

Organisering av kommunens virksomhet 
Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak 
av kommunalt foretak (KF), KEOPS. 

Knarrdalstrand renseanlegg, Tolketjenesten, Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland, Miljørettet helsevern, 
Luftovervåkning i Grenland Grenlandskommunenes innkjøpssamarbeid, kemner og Arbeidsgiverkontrollen er 
organisert som interkommunale samarbeid iht kommuneloven § 27, sammen med kommuner i Grenland. 

Fordelingsnøkkel av utgiftene er avtalt mellom deltakerkommunene. 

Keops avlegger selvstendig regnskap som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til 
note 4 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til virksomheten. 
 
Porsgrunn Kommune er deltaker i flere AS og IKS (Inter Kommunale Selskaper) som kan 
underlegges selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Porsgrunn Kommune. 
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Noen av selskapene har hovedkontor i Porsgrunn. Alle selskapene leverer egne regnskaper. 
 

Selskap Kontorkommune Eierkommuner 

Kompetanseutvikling Grenland AS Porsgrunn Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 

Reiselivsselskapet Grenland Grenland AS Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 

Kjølnes Bygg AS Porsgrunn Eid gjennom Porsgrunn Utvikling AS 

Porsgrunn Utviklingsselskap AS Porsgrunn Porsgrunn Kommune 

Grenland Havn IKS Porsgrunn Skien, Porsgrunn og Bamble 

Telemark Kontrollutvalgs sekretariat IKS Bø Alle kommuner og fylkeskommunen unntatt  Skien 

Telemark Kommunerevisjon IKS Skien 
Alle kommuner i fylket, Telemark fylkeskommune, 
Lardal og Larvik 

Brevik Ferjeselskap IKS Porsgrunn Porsgrunn og Telemark Fylkeskommune 

Vekst i Grenland IKS Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 

Renovasjon i Grenland IKS Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 

Geo Norvegica Geopark IKS Tønsberg 
Telemark- og Vestfold fylkeskommune og en rekke 
kommuner i de samme fylkene. 
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Regnskapsskjema 1A  - Driftsregnskapet    
 

Tall i 1000 kr. Regnskap 2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 2016 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER     

Skatt på inntekt og formue -954 527 120 -940 000 000 -920 000 000 -899 418 136 

Ordinært rammetilskudd -866 657 975 -868 919 300 -867 397 000 -861 678 371 

Skatt på eiendom -141 047 816 -140 500 000 -144 000 000 -131 795 754 

Andre generelle statstilskudd -85 413 158 -82 920 000 -86 920 000 -77 525 343 

Sum frie disponible inntekter -2 047 646 068 -2 032 339 300 -2 018 317 000 -1 970 417 605 

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER    

Renteinntekter og utbytte -65 827 377 -55 750 000 -53 250 000 -62 498 298 

Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter 30 978 587 34 400 000 38 600 000 41 237 742 

Avdrag på lån 79 093 182 79 200 000 77 000 000 74 553 063 

Netto finansinntekter/-utgifter 44 244 393 57 850 000 62 350 000 53 292 507 

 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER       

Til ubundne avsetninger 33 365 537 33 365 537 18 279 100 32 893 099 

Til bundne avsetninger 3 152 0 0 3 962 

Bruk av tidligere års mindreforbruk -27 529 437 -27 529 437 0 -752 022 

Bruk av bundne avsetninger -72 072 0 0 0 

Netto avsetninger 5 767 180 5 836 100 18 279 100 32 145 039 

FORDELING         

Overført til investeringsregnskapet            24 550 000            24 550 000            25 000 000               15 000 000  

Til fordeling drift -1 973 084 496 -1 944 103 200 -1 912 687 900 -1 869 980 059 

Sum fordelt drift (fra skjema 1B) -1 944 448 702 -1 944 103 200 -1 912 687 900 -1 842 450 622 

Regnskapsmessig mer-/ mindreforbruk 28 635 793 0 0 27 529 437 
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Regnskapsskjema 1B – Drift pr. rammeområde   
 

Tall i 1000 kr. Regnskap 2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 2016 

Formannskap 
 

  

 Sum utgifter 187 110 174 876 179 814 173 302 

Sum inntekter -44 877 -33 688 -34 870 -38 898 

Netto utgift 142 233 141 189 144 944 134 404 

  
    

Barn, unge og kultur 

 
    

Sum utgifter 966 929 868 698 923 407 913 494 

Sum inntekter -229 733 -166 809 -196 950 -214 117 

Netto utgift 737 196 701 889 726 457 699 377 

  
    

Helse og omsorg 

 
    

Sum utgifter 1 058 930 1 011 399 1 041 014 1 017 552 

Sum inntekter -208 821 -171 918 -181 798 -207 643 

Netto utgift 850 109 839 481 859 216 809 909 

  
    

Plan og kommunalteknikk 
 

    

Sum utgifter 526 152 513 243 524 569 486 373 

Sum inntekter -310 109 -300 569 -306 096 -293 363 

Netto utgift 216 043 212 674 218 473 193 010 

  
    

Kirke og trossamfunn 

 
    

Sum utgifter 21 801 21 083 21 348 21 436 

Sum inntekter 0 0 0 0 

Netto utgift 21 801 21 083 21 348 21 436 

  
    

Ikke fordelte utg./inntekter 

 
    

Sum utgifter 104 366 128 823 100 622 111 773 

Sum inntekter -127 300 -132 451 -126 957 -127 458 

Netto utgift -22 934 -3 628 -26 335 -15 685 

  
    

Sum alle rammeområdene 

 
    

Sum utgifter 2 865 289 2 718 122 2 790 774 2 723 931 

Sum inntekter -920 840 -805 434 -846 671 -881 480 

Netto utgift 1 944 449 1 912 688 1 944 103 1 842 451 
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Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet   
 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 2016 

FINANSIERINGSBEHOV     

Investeringer i anleggsmidler 448 433 527 226 466 890 356 544 

Utlån og forskutteringer 68 933 68 966 67 900 96 544 

Avdrag på lån 19 718 6 700 6 700 21 429 

Avsetninger 19 945 11 063 2 000 55 061 

Årets finansieringsbehov 557 029 613 954 543 490 529 578 

 
FINANSIERING 

Bruk av lånemidler -200 546 -265 925 -219 100 -268 618 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -9 842 -11 453 -2 000 -31 527 

Tilskudd til investeringer -260 696 -259 855 -253 990 -80 746 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -18 737 -5 000 -5 000 -70 627 

Andre inntekter -3 323 -2 070 0 -939 

Sum ekstern finansiering -493 145 -544 303 -480 090 -452 458 

     

Overført fra driftsregnskapet -26 564 -24 550 -25 000 -17 539 

Bruk av avsetninger -37 320 -45 102 -38 400 -59 581 

Sum intern finansiering -63 883 -69 652 -63 400 -77 120 

Sum finansiering -557 029 -613 954 -543 490 -529 578 

Udekket / udisponert 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



18/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget - 18/04062-1 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget : Regnskap 2017

Porsgrunn kommune  
Regnskap 2017 

 - 8 - 

 

Regnskapsskjema 2B – Investering pr. prosjekt 
 

 

Tall i 1000 kroner  
Regnskap     

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Formannskapet 
    

0957 Overførring fra driftsregnskapet 2 217 351 0 0 2 189 576 

1221 IT-investeringer ÅBEV 1 922 529 1 500 000 1 500 000 970 616 

1228 Oppgradering til MS Office 2016 0 3 000 000 3 000 000 0 

1229 Oppgradering – publiseringsverktøy mv 0 600 000 600 000 0 

1243 IKT - satsning disp av særskilte avsetninger 2 072 196 1 600 000 0 0 

1260 System for kundehåndtering servicesenteret 915 628 1 448 356 0 1 551 642 

1270 Nytt systerm for kvalitetsstyring 134 041 626 841 0 73 159 

9099 Avsetning til garantiarbeider 42 891 1 187 989 0 285 742 

Formannskapet 7 304 636 9 963 186 5 100 000 5 070 735 

      
Barn, unge og kultur 

    1271 Nytt skoleadministrativt IKT system 0 1 000 000 1 000 000 0 

2020 Skolestrukturutredning 0 292 275 0 305 063 

2141 Fornying IKT og inventar skolene 0 85 011 0 0 

2148 Brevik Oppvekstsenter 91 008 139 82 694 251 67 000 000 13 354 102 

2156 Utearealer skole og barnehage 1 134 486 1 600 702 1 000 000 699 297 

2262 Verktøy - fysisk aktivitet i skole og barnehage 0 0 450 000 0 

2713 Ny barnehage Vestsiden 1 076 597 15 632 904 4 000 000 367 096 

2724 Ny barnehage Skrukkerød / Frednes 0 0 5 000 000 0 

2732 Ny barnehage i sentrum 744 511 2 000 000 0 0 

5331 Ælvespeilet - nytt kulturhus 0 0 0 324 036 

5335 Ælvespeilet - suplerende tiltak 0 0 0 334 875 

5336 Kultur- diverser inventar og utstyr 1 370 634 1 086 676 800 000 0 

5340 Filmsentret Charlie - oppgradering 0 0 0 386 293 

5428 Kjølnes - ny svømmehalll 5 338 277 8 000 000 30 000 000 5 914 307 

5461 Kjølnes stadion diverse oppgaderinger 0 0 0 80 110 

Barn, unge og kultur 100 672 644 112 391 819 109 250 000 21 765 180 

      
Helse og omsorg 

    3011 Elektronisk samhandling - helse 0 546 428 0 0 

3211 Nødnett 0 96 789 0 0 

3212 Rus og psykiatri - utstyr ø. hjelp 0 500 000 500 000 0 

3725 Utskifting av inventar sykehjemmene 74 608 626 096 500 000 396 573 

3729 Sykehjemsutbygging 179 153 014 163 241 528 172 000 000 198 323 960 

3735 Samlokalisering hjemmetjenestene Eidanger 2 344 812 2 605 295 0 0 

3737 Utskifting møbler St.Hansåsen 0 86 329 0 113 671 

3744 Sykehjemsutbygging trinn 2 St Hansåsen 0 2 000 000 1 000 000 0 

3745 Sykehjemsutbygging trinn 2 - utredning 1 679 481 817 082 0 0 

3750 Frednes sykehjem - uteområde 436 040 1 928 346 0 477 905 

3751 Borgehaven diverse tiltak 0 1 040 000 1 040 000 0 

3769 Gerica Mobil Pleie 0 500 874 0 215 373 

4101 Boliger til prioriterte grupper  ÅBEV 527 919 11 388 921 3 000 000 1 608 563 
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Tall i 1000 kroner  
Regnskap     

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

      

4108 Ombygging Nystrand bygg C 947 125 4 741 460 0 0 

Helse og omsorg 185 162 999 190 119 148 178 040 000 201 136 043 

      
Miljø og byutvikling 

    0020 Belønningsordningen 5 752 756 7 000 000 7 000 000 9 460 516 

4010 Salg tomter - bolig 554 063 0 0 150 701 

4017 Salg eiendom Porsgrunn utvikling 0 0 0 370 914 

4104 Salg av eiendom 0 0 0 18 563 

4110 Boliger mindreårige flyktninger 25 941 0 0 8 371 411 

4736 Miljøarbeidertjeneste oppgrad. Bjørkedalen 105 890 1 300 000 1 300 000 0 

5459 Lysssetting av Urædd løypa 2 623 217 2 250 000 1 750 000 500 000 

5504 Åpne møteplasser - Meierigården 0 230 000 0 837 500 

6501 Utstyr brannvesenet ÅBEV 2 848 678 1 667 242 0 2 301 689 

6503 Sprinkling Brevik 1 027 817 859 000 0 603 647 

6506 Brannstasjon Sandøya 0 0 0 26 806 

6911 Brannskade Frednes barnehage 2016 0 0 0 304 397 

6922 Strategisk kjøp av eiendommer 2 783 591 2 704 000 550 000 0 

6933 Kjøp av eiendom 0 0 0 6 750 

6957 Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting 135 132 1 173 359 500 000 823 443 

6959 Bygg - myndighetskrav 0 732 660 0 1 143 590 

6961 Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV 12 282 772 21 882 995 15 000 000 16 115 848 

6966 ENØK tiltak, energi, klima Fremtidens byer 0 1 381 161 0 0 

6968 Eiendomsforv - ENØK-tiltak 599 228 4 500 000 4 500 000 0 

6970 Eiendomsforvaltning drift - nye lokaler 450 217 250 454 0 7 828 866 

7221 Rehabilitering vann ÅBEV 30 749 728 37 533 000 31 000 000 11 819 729 

7225 Reservevannforsyning fra Skien og Bamble 1 001 318 1 000 000 0 0 

7248 Valleråsen filterbytte m.m. 534 538 3 000 000 3 000 000 0 

7278 Utskiftning av PREMO vannledning 11 940 666 8 000 000 8 000 000 0 

7279 VA Lønnebakke industriområde 0 840 751 0 159 249 

7280 Tiltak i forb. med vanndirektivet 4 557 581 6 744 525 4 000 000 3 766 998 

7288 Styringssyst. - pumpestasjon/høydebasseng 25 592 310 522 0 222 200 

7289 Nye vannmålere/- soner 507 908 2 717 868 2 000 000 1 165 008 

7292 Utbyggingsavtale Sentrum Sør/Dowtown 0 0 2 000 000 0 

7293 Mjøvannsdammen - oppgradering mv. 247 816 1 580 913 0 853 338 

7294 Svinholtdammen - tiltak 0 959 002 0 40 998 

7295 Utbyggingsavtaler boligbygging 0 0 10 000 000 0 

7311 Rehabilitering avløp ÅBEV 41 852 275 39 025 631 32 000 000 20 701 121 

7335 Langangen Bjønnes avløpsanlegg 586 797 592 430 0 2 915 511 

7370 Ledningsanlegg avløp Franklintorget 9 182 038 7 404 983 7 000 000 95 017 

7380 Langangen renseanlegg - kapasitetsutvidelse 2 937 765 5 882 587 0 8 705 189 

7395 Ny slam og sugebil 0 0 0 200 000 

7396 Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV 1 075 789 1 632 043 1 000 000 1 190 105 

7397 Ny spylebil 0 0 0 4 378 000 

7399 Ny krokløft lastebil (beredskap) 0 0 0 2 398 000 

7425 Renovasjon - optisk sortering 0 0 0 201 564 

7427 Pasadalen etterdrift og avvikling 448 710 1 057 020 0 0 
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Tall i 1000 kroner  
Regnskap     

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

      

7511 Rasfarlige områder, sikring ÅBEV 412 187 500 000 500 000 91 257 

7551 Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV 2 052 812 5 900 000 4 500 000 2 460 516 

7564 Utvikling av boligtomter 1 727 480 0 0 3 557 558 

7566 Lillelva - tursti Kjølnes - Aaltvedt bru 0 0 0 3 673 971 

7567 Sildevika/Dikkon - ny brygge 594 049 600 000 600 000 0 

7568 Olavsberget - oppgrad. badebrygger 1 041 460 1 008 812 0 0 

7569 Olavsberget badeplass - nytt toalettanlegg 438 004 934 053 0 1 997 314 

7570 Storedike -opprenskning, erosjonssikring 0 2 000 000 2 000 000 0 

7649 VA-anlegg Sverresgate ihht gatebruksplan 895 254 1 000 000 1 000 000 0 

7650 Kammerherreløkka - parkeringshus 0 0 12 000 000 0 

7701 Trafikksikringsmidler ÅBEV 1 459 411 2 408 137 1 500 000 1 336 039 

7733 Div. vegutbedringer ÅBEV 4 496 289 4 606 193 4 000 000 2 476 344 

7737 Fornyelse av maskiner ÅBEV 2 334 918 3 469 864 3 000 000 2 970 249 

7743 Oppgrad. av komm. bruer og brygger ÅBEV 934 158 2 062 250 750 000 12 558 

7745 Utbygging av vannbåren varme 166 808 132 476 0 0 

7754 Oppgrad.Kollektivterminal/ Kammerherrel. 143 358 2 000 000 2 000 000 0 

7788 Utskifting av gatelys ÅBEV 975 862 1 260 800 750 000 496 344 

7797 Parkering inv pga endret parkeringsforskrift 328 063 1 800 000 1 800 000 0 

7916 Ladestasjon - EL biler 0 500 000 500 000 0 

Miljø og byutvikling 152 837 936 194 394 731 165 500 000 126 753 898 

      
Kirker 

    7906 Sikring av gravminner 0 300 000 0 0 

7913 Kirkene - rehabilitering mv. 47 434 1 500 000 1 500 000 1 567 359 

7918 Digitalisering av kirkegårder 0 500 000 0 0 

7919 Tilskudd gjenr. Østre Porsgrunn kirke 0 15 000 000 7 500 000 0 

7920 Langangen kirke - brannsikring 2 407 464 3 056 721 0 250 698 

Kirker 2 454 898 20 356 721 9 000 000 1 818 057 

      
Sum alle områdene 448 433 113 527 225 605 466 890 000 356 543 913 
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Regnskapsskjema 3: Balanseregnskapet (tall i 1000 kroner)      
 

 
Noter Regnskap 2017 Regnskap 2016 

EIENDELER    

A. ANLEGGSMIDLER 
   Faste eiendommer og anlegg 13 4 002 783 3 692 141 

Utstyr, maskiner og transportmidler 13 65 021 64 081 

Utlån 18 225 872 185 774 

Aksjer og andeler 18 474 241 479 734 

Pensjonsmidler KLP STP 2A/B 3 121 405 2 911 354 

Sum anleggsmidler   7 889 322 7 333 085 

B. OMLØPSMIDLER 
   Kortsiktige fordringer 18 197 294 223 598 

Aksjer og andeler 18 115 972 34 572 

Premieavvik KLP STP 2A/B 145 555 166 924 

Obligasjoner 18 207 673 216 340 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 18 575 354 618 001 

Sum omløpsmidler   1 241 849 1 259 434 

Sum eiendeler   9 131 171 8 592 519 

EGENKAPITAL OG GJELD 

   C. EGENKAPITAL 
   Disposisjonsfond 5 -143 139 -110 672 

Bundne driftsfond 5 -46 446 -48 369 

Ubundne investeringsfond 5 -471 171 -496 945 

Bundne investeringsfond 5 -17 626 -7 627 

Endr. i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv.) 12 22 629 22 629 

Endr. i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 12 -18 970 -18 970 

Regnskapsmessig mindreforbruk 18 -28 636 -27 529 

Kapitalkonto 7 -1 219 080 -926 838 

Sum egenkapital   -1 922 439 -1 614 320 

D. GJELD 
   LANGSIKTIG GJELD 
   Pensjonsforpliktelser KLP STP 2A/B -3 819 082 -3 656 738 

Ihendehaverobligasjonslån 9 -766 183 -706 610 

Sertifikatlån 9 -918 910 -578 960 

Andre lån 9 -1 250 517 -1 588 751 

Sum langsiktig gjeld   -6 754 692 -6 531 059 

KORTSIKTIG GJELD 
   Annen kortsiktig gjeld 18 -454 040 -447 139 

Sum kortsiktig gjeld   -454 040 -447 139 

Sum egenkapital og gjeld   -9 131 171 -8 592 519 

MEMORIAKONTI: 
   Ubrukte lånemidler 18 84 449 124 813 

Andre memoriakonti 18 520 631 

Motkonto for memoriakontiene 18 -84 449 -124 813 

    Porsgrunn, 15-2-2017 
   

    

  

 

Per Wold 
 

Per Ivar Eidem 

Rådmann 
 

Regnskapssjef 
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Regnskapsskjema 4: Økonomisk oversikt drift  

 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

DRIFTSINNTEKTER 
    Brukerbetalinger -89 545 -88 855 -92 406 -90 506 

Andre salgs- og leieinntekter -261 902 -256 572 -252 716 -253 249 

Overføringer med krav til motytelse -340 399 -306 282 -284 431 -347 190 

Rammetilskudd -866 658 -868 919 -867 397 -861 678 

Andre statlige overføringer -134 125 -106 838 -89 550 -96 425 

Andre overføringer -2 231 -739 -739 -2 804 

Inntekts- og formuesskatt -954 527 -940 000 -920 000 -899 418 

Eiendomsskatt -141 048 -140 500 -144 000 -131 796 

Sum driftsinntekter -2 790 435 -2 708 705 -2 651 238 -2 683 065 

DRIFTSUTGIFTER 
    Lønnsutgifter 1 408 189 1 388 238 1 357 591 1 349 949 

Sosiale utgifter 381 316 390 269 379 724 372 457 

Kjøp som inngår i komm. tjenesteproduksjon 397 370 358 480 345 650 343 283 

Kjøp som erstatter komm. tjensteproduksjon 359 922 343 922 330 127 341 023 

Overføringer 165 235 168 236 159 842 159 434 

Avskrivninger 126 957 126 959 132 338 127 291 

Fordelte utgifter -36 920 -34 932 -33 299 -28 534 

Sum driftsutgifter 2 802 069 2 741 171 2 671 973 2 664 903 

Brutto driftsresultat 11 634 32 466 20 734 -18 163 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER 
    Renteinntekter og utbytte -27 382 -26 978 -27 678 -27 562 

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -40 223 -30 500 -28 000 -36 573 

Mottatte avdrag på lån -201 -301 -301 -189 

Sum eksterne finansinntekter -67 807 -57 779 -55 979 -64 324 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER 
    Renteutgifter og låneomkostninger 43 834 46 022 50 222 48 938 

Tap finansielle instrumenter (omløpsminder) 0 0 0 1 958 

Avdrag på lån 79 093 79 200 77 000 74 553 

Utlån 387 377 377 307 

Sum eksterne finansutgifter 123 314 125 599 127 599 125 755 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 55 508 67 820 71 620 61 432 

Motpost avskrivninger -126 957 -126 957 -132 451 -127 291 

Netto driftsresultat -59 815 -26 671 -40 096 -84 022 

BRUK AV AVSETNINGER 
    Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk -27 529 -27 529 0 -752 

Bruk av disposisjonsfond -2 011 -466 0 -2 767 

Bruk av bundne fond -10 571 -5 922 -4 034 -8 769 

Sum bruk av avsetninger -40 112 -33 917 -4 034 -12 288 

AVSETNINGER 
    Overført til investeringsregnskapet 26 564 24 550 25 000 17 539 

Avsatt til disposisjonsfond 36 079 34 699 18 279 36 123 

Avsatt til bundne fond 8 649 1 339 851 15 118 

Sum avsetninger 71 291 60 588 44 130 68 781 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -28 636 0 0 -27 529 
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Regnskapsskjema 5: Økonomisk oversikt - investering   
 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2017 
Regulert  

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

INNTEKTER 
    Salg driftsmidler og fast eiendom -9 155 -10 890 -2 000 -31 527 

Andre salgsinntekter -3 274 -2 070 0 -877 

Overføringer med krav til motytelse -78 773 -68 452 -65 990 -68 308 

Statlige overføringer -181 923 -191 403 -188 000 -11 938 

Andre overføringer 0 0 0 -500 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -49 0 0 -62 

Sum inntekter -273 174 -272 815 -255 990 -113 213 

UTGIFTER 

    Lønnsutgifter 13 640 0 0 11 813 

Sosiale utgifter 3 839 0 0 3 546 

Kjøp som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 363 207 512 226 459 390 285 563 

Kjøp som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 0 0 0 23 

Overføringer 67 331 15 000 7 500 54 804 

Renteutgifter og omkostninger 3 221 0 0 2 309 

Fordelte utgifter -2 805 0 0 -1 515 

Sum utgifter 448 433 527 226 466 890 356 544 

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 
    Avdrag på lån 19 718 6 700 6 700 21 429 

Utlån 59 260 60 000 60 000 40 233 

Kjøp av aksjer og andeler 9 673 8 966 7 900 56 312 

Avsatt til ubundne investeringsfond 8 898 11 063 2 000 53 677 

Avsatt til bundne fond 11 047 0 0 1 384 

Sum finansieringstransaksjoner 108 596 86 729 76 600 173 034 

Finansieringsbehov 283 854 341 139 287 500 416 365 

FINANSIERING 
    Bruk av lån -200 546 -265 925 -219 100 -268 618 

Mottatte avdrag på utlån -18 737 -5 000 -5 000 -70 627 

Salg av aksjer og andeler -687 -563 0 0 

Overført fra driftsregnskapet -26 564 -24 550 -25 000 -17 539 

Disp. av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 -3 625 

Bruk av disposisjonsfond -1 600 -1 600 -10 000 0 

Bruk av ubundne investeringsfond -34 672 -42 413 -28 400 -55 586 

Bruk av bundne fond -1 048 -1 089 0 -370 

Sum finansiering -283 854 -341 139 -287 500 -416 365 

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 
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NOTER 
 

Note 1 Arbeidskapital  
 

Kapittel Balansen 31.12.2017 01.01.2017 Endring 

2.1 Omløpsmidler 1 241 848 947 1 259 434 057   

2.3 Kortsiktig gjeld 454 040 491 447 138 969   

Endring arbeidskapital i balansen 787 808 456 812 295 088 24 486 632 

Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-) -40 363 199 

Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet -15 876 567 

 

Driftsregnskapet 2017 Investeringsregnskapet 2017  

Art Beløp Art Beløp Sum 
 + Sum inntekter   

2 790 435 206 
 + Sum inntekter    

273 174 498 
  

    600 - 890     600 - 905  

 - Sum utgifter   
2 802 068 974 

 - Sum utgifter   
448 433 113 

  

   010 – 590, 690    010 – 501, 690  

 + Avskrivninger   
126 956 856 

      

590   

 + Ekst. finans- innt./-transer   
67 806 618 

 + Eksterne finans. transer   
219 970 839 

  

    900-905, 909, 920, 921     910, 911, 920, 921, 929  

 - Ekst. finans- utg./-transer   
123 314 485 

 - Eksterne finans. transer   
88 650 878 

  

   500, 501, 509, 510, 511, 520, 521    510, 511, 520, 521, 529   

Sum/differanse 59 815 221 Sum/differanse -43 938 654 15 876 567 

 

Avstemming mellom regnskapsdelene Beløp 

Differanse 0 
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Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP) 
 

Årets netto pensjonskostnad  (F § 13-1 bokstav C)   

Årets pensjonsopptjening, nåverdi   124 730 060 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse  129 270 119 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene   -120 829 843 

Administrasjonskostnader   9 254 424 

Netto pensjonskostnad (inkl.adm.)   142 424 760 

Årets pensjonspremie til betaling   149 981 843 

Årets premieavvik     7 557 083 

 

Balanse 31.12.17 (F § 13-1 bokstav E)   

Pensjons-poster 
2017 

Arb.giveravgift 2017 

Brutto påløpt forpliktelse 
 

3 307 885 578   

Pensjonsmidler 
 

-2 823 163 643   

Netto pensjonsforpliktelse   484 721 935 68 345 793 

        

Årets premieavvik   7 557 083 1 065 549 

Premieavvik tidligere år    146 295 804 20 627 708 

Amortisering premieavvik tidl år    -26 284 548 -3 706 121 

Akkumulert premieavvik   127 568 339 17 987 136 

 

Beregningsforutsetninger 31.12.2017 

Forventet avkastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F) 4,50 % 

Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E) 4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B) 2,97 % 

Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C) 2,97 % 

Forventet årlig pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav D) 2,20 % 

 

Forutsetninger for turnover (F § 13-5 bokstav G) : 

under 24 år - 25 % 

24 -  29 år - 15 % 

30 -  39 år - 7,5 % 

40 -  49 år - 5 % 

50 -  55 år - 3 % 

Over 55 år - 0 % 

 
Endringer i regnskapsforskriften § 13-4 bokstav D. Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjons-forpliktelser samt 
virkningen av planendringer etter § 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen.  
 

Premiefond  KLP - 13 KLP - 18 KLP - 23 

IB premiefond 01.01.2017 2 537 431 207 177 7 174 

Tilført premiefond i året  4 117 902 20 985 202 79 010 

Bruk av premiefond i året  6 603 112 20 947 813 84 987 

UB premiefond 31.12.17 52 221 244 566 1 197 
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Note 2B Pensjon Statens pensjonskasse (SPK) 
 

Årets netto pensjonskostnad  (F § 13-1 bokstav C)   2017 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi   24 853 682 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse  15 389 507 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene  -11 465 615 

Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.)  28 777 574 

Årets pensjonspremie til betaling   -28 381 149 

Administrasjonskostnader   811 060 

Årets premieavvik    -1 207 485 

 

Balanse 31.12.17 (F § 13-1 bokstav E) Pensjonsposter   Arbeidsgiveravgift   

Brutto påløpt forpliktelse  424 980 876   

Pensjonsmidler  -298 241 505   

Netto pensjonsforpliktelse   126 739 371 17 870 251 

    

Årets premieavvik  -1 207 485 -170 255 

Premieavvik tidligere år  -7 756 213 -1 093 626 

Amortisering premieavvik tidl år   1 014 625 143 062 

Akkumulert premieavvik   -7 949 073 -1 120 819 

 

Beregningsforutsetninger  31.12.2017 

Forventet avkastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F) 4,20 % 

Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E) 4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B) 2,97 % 

Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D) 2,97 % 

Frivillig avgang: Uttaksandel pr aldersgruppe 

18-39 år  4,50 % i AFP - felles kom.. pensjonsordning: 

40-54 år 2,00 % 62 år 50,00 % 

Over 54 år 1,00 %   

 
Endringer i regnskapsforskriften § 13-4 bokstav D. Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjons-forpliktelser samt virkningen av 
planendringer etter § 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen.  
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Note 3 Garantiforpliktelser  pr 31.12. 2017 
 

Selskapets navn 
Opprinnelig 

beløp 
Beløp pr 

31.12.2017 
Gyldig t.o.m. 

        

Stiftelsen Grenland Folkehøyskole 6 232 500 3 977 307 31.12.2035 

Dalskleiva borettslag 6 535 000 4 331 824 15.12.2031 

Teknikergt./Skiensgt. Omsorgsboliger 30 394 820 15 455 180 01.12.2032 

Magnorveien omsorgsboliger 412 000 412 000 31.12.2025 

Amundajordet omsorgsboliger 4 575 000 1 769 519 31.12.2025 

Amundajordet bokollektiv 9 575 000 6 623 697 01.03.2034 

Porsgrunn Boligstiftelse, Borgehaven 51 474 667 37 196 124 01.09.2034 

Vanntårnet omsorgsboliger 7 000 000 7 000 000 31.12.2025 

Moseveien omsorgsboliger 640 000 640 000 31.12.2030 

Frednes omsorgsboliger 4 000 000 3 901 343 31.12.2030 

Porsgrunn Produkter AS 3 087 500 950 000 01.09.2021 

Porsgrunn Produkter AS 1 787 500 550 000 15.09.2021 

Tippen barnehage 4 100 000 256 641 31.12.2028 

Samvirkebarnehagen Skrapeklev 4 440 000 451 902 31.12.2021 

Liane barnehage 3 750 000 537 500 31.12.2025 

Bjørntvedt aktivitetshus 260 000 260 000 31.12.2025 

Glimmerveien (Thorittunet 13-16) 240 000 240 000 31.12.2029 

Skrukkerødskrenten borettslag 52 000 000 22 380 063 12.04.2035 

Urædd Fotball 8 500 000 5 538 756 28.03.2028 

Renovasjon i Grenland IKS 8 840 000 8 663 200 09.09.2066 

Vallermyrene Andelslag BA 9 600 000 3 548 448 31.12.2032 

Sum 217 443 987 124 683 504   

 
Porsgrunn kommune har ikke inngått nye garantier i løpet av 2017. Ingen garantier er innfridd/innløst i året. 
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Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeider, 
med hovedkontor i Porsgrunn kommune. 
   
        Fordeling av utg. % vis fordeling 
ARBEIDSGIVERKONTROLLEN I GRENLAND:   
Siljan kommune 58 875 1,2 

Bamble kommune 489 438 10,0 

Kragerø kommune 465 732 9,6 

Drangedal kommune 145 153 3,0 

Skien kommune 2 217 351 45,5 

Porsgrunn kommune 1 498 142 30,7 

Sum fordelte utgifter 4 874 691 100,0 

MILJØRETTET HELSEVERN:   
Siljan kommune 49 122 1,8 

Bamble kommune 294 732 10,7 

Kragerø kommune 221 050 8,0 

Skien kommune 1 080 684 39,1 

Drangedal kommune 98 244 3,6 

Porsgrunn kommune 712 269 25,8 

Annen finansiering 309 751 11,2 

Sum fordelte utgifter 2 765 852 100,0 

LUFTOVERVÅKING I GRENLAND:   
Bamble kommune 65 780 4,2 

Skien kommune 233 636 14,8 

Porsgrunn kommune 154 245 9,8 

Annen finansiering 1 127 449 71,3 

Sum fordelte utgifter 1 581 110 100,0 

TILSYNSKONTORET FOR BYGGESAKER:   
Bamble kommune 92 994 12,0 

Drangedal kommune 30 998 4,0 

Kragerø kommune 69 745 9,0 

Siljan kommune 15 499 2,0 

Skien kommune 340 979 44,0 

Porsgrunn kommune 223 693 28,9 

Annen finansiering 835 0,1 

Sum fordelte utgifter 774 743 100,0 

TOLKETJENESTEN:   

Skien kommune 5 891 189 54,4 

Bamble kommune 411 176 3,8 

Porsgrunn kommune 4 090 119 37,8 

Drangedal kommune 141 302 1,3 

Kragerø kommune 162 943 1,5 

Siljan kommune 135 786 1,3 

Sum fordelte utgifter 10 832 515 100,0 

KNARDALSSTRAND RENSEANLEGG:   
Skien kommune 8 355 537 55,6 

Porsgrunn kommune 6 669 647 44,4 

Sum fordelte utgifter 15 025 184 100,0 

 
MELLOMVÆRENDE KEOPS KF OG PORSGRUNN KOMMUNE: 
Porsgrunn kommune er skyldig/ har til gode følgende beløp til/fra KEOPS KF pr. 31/12-17: 

Tekst 
 

                           Beløp 

21375185 PK - skyldig 151.175 

23250101 KEOPS - skyldig 400.000 

23250205 KEOPS - skyldig 346.886 
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Note 5 Fond 

 
 

Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet 

Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Avsetninger til fond SUM(530:550)+ 580 91 956 002 133 831 581 

Bruk av avsetninger  SUM(930:958) -76 079 434 -71 868 928 
Til avsetning senere år  980 0 0 

Netto avsetninger  
 

15 876 567 61 962 652 

 
 

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Disposisjonsfond 
KOSTRA-

art/balanse 
Regnskap 

2017 
Regulert 
budsjett 

Opprinn. 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Inngående balanse  01.01. 2.56 110 671 741     77 315 545 
Avsetninger driftsregnskapet 540 36 078 537 34 698 537 18 279 100 36 123 098 
Bruk av avsetninger driftsregnskapet 940    466 000   2 766 903  
Bruk av avsetn. investeringsregnskapet 940    1 600 000  10 000 000 

 
Utgående balanse  31.12. 2.56 144 491 360     110 671 741 

  
0,00 

  
0,00 

Overføring KOSTRA-art 
Regnskap 

2017 
Regulert 
budsjett 

Opprinn. 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Overført fra drifts- til investeringsregnskapet 570/970 26 563 678 24 550 000 25 000 000  17 539 396 

 
 

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet driftsfond KOSTRA art/balanse Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Inngående balanse  01.01. 2.51 48 368 794 42 019 960 

Avsetninger 550 8 648 941 15 118 096 

Bruk av avsetning. driftsregnskapet 950 10 571 390 8 769 262 

Utgående balanse  31.12. 2.51 46 446 345 48 368 794 

  
 

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Ubundet investeringsfond 
KOSTRA-

art/balanse 
Regnskap 

2017 
Regulert 
budsjett 

Opprinn. 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Inngående balanse  01.01. 2.53 496 944 521     498 853 141 
Avsetninger 548 8 898 038 11 062 500 2 000 000 53 676 907 
Bruk av avsetninger 948 34 671 643 -42 412 525 -28 400 000 55 585 527 

Utgående balanse  31.12. 2.53 471 170 915     496 944 521 

 
 
Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet investerings fond KOSTRA art/balanse Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Inngående balanse  01.01. 2.55 7 627 073 6 613 088 
Avsetninger 550 11 046 675 1 384 041 
Bruk av avsetninger 958 1 048 046 370 056 

Utgående balanse  31.12. 2.55 17 625 702 7 627 073 
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Note 6 Selvkosttjenester (beløp i 1000 kroner) 
 
Alle beregninger eks mva 

Selvkostområde VANN Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 39 307 38 905 

Direkte kostnader 21 552 20 802 

Indirekte kostnader 1 893 1 474 

Netto kapitalkostnader 15 669 15 326 

Overskudd/underskudd 193 1 303 

Selvkostandel 100 % 103 % 

Kalk rente selvkostfond / akk. underskudd                      90                       65  

Disponering til/fra bundet selvkostfond 309 1 303 

Saldo selvkostfond / akk. underskudd                  4 773                   4 464  
      

Selvkostområde AVLØP Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 63 140 57 920 

Direkte kostnader 42 562 31 748 

Indirekte kostnader 2 478 2 281 

Netto kapitalkostnader 22 284 18 768 

Overskudd/underskudd -4 184 5 123 

Selvkostandel 94 % 110 % 

Kalk rente selvkostfond / akk. underskudd                       -                       149  

Disponering til/fra bundet selvkostfond -4 192 5 122 

Saldo selvkostfond / akk. underskudd                  7 333                 11 525  

      

Selvkostområde SLAM Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 758 780 

Direkte kostnader 601 827 

Indirekte kostnader 43 52 

Overskudd/underskudd 114 -99 

Selvkostandel 118 % 89 % 

Kalk rente selvkostfond / akk. underskudd                               -                                  -    

Disponering til/fra bundet selvkostfond 109 -99 

Saldo selvkostfond / akk. underskudd                          -520                           -629  

      

Selvkostområde KART OG OPPMÅLING Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 2 390 1 573 

Direkte kostnader 3 575 3 346 

Indirekte kostnader 217 483 

Overskudd/underskudd -1 402 -2 256 

Selvkostandel 63 % 41 % 
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Selvkostområde BYGGE- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 8 815 4 972 

Direkte kostnader 7 509 5 911 

Indirekte kostnader 510 1 026 

Overskudd/underskudd 796 -1 965 

Selvkostandel 110 % 72 % 

      

Selvkostområde REGULERINGSPLANER Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 985 1 333 

Direkte kostnader 1 794 5 208 

Indirekte kostnader 176 570 

Overskudd/underskudd -985 -4 445 

Selvkostandel 50 % 23 % 

      

Selvkostområde RENOVASJON Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 35 333 32 450 

Direkte kostnader 32 429 1 475 

Indirekte kostnader 656 32 510 

Netto kapitalkostnader 2 825 638 

Overskudd/underskudd -577 -2 100 

Selvkostandel 98 % 90 % 

Kalk rente selvkostfond / akk. underskudd                              80                               89  

Disponering til/fra bundet selvkostfond -497 -2 100 

Saldo selvkostfond / akk. underskudd                        3 829                         4 326  

      

Selvkostområde FEIING Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Brukerbetalinger/salgsinntekt 5 741 5 105 

Direkte kostnader 4 766 4 509 

Indirekte kostnader 598 412 

Netto kapitalkostnader 121 122 

Overskudd/underskudd 256 62 

Selvkostandel 105 % 101 % 

Disponering til/fra bundet selvkostfond 83 45 

Saldo selvkostfond / akk. underskudd                           100                               17  
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Note 7 Kapitalkonto  
 

01.01.2017 Balanse  
0 

01.01.2017 Balanse 

926 838 021 (underskudd i kapital) (kapital) 

Debetposteringer i året: Beløp  Kreditposteringer i året: Beløp  

Salg av fast eiendom og anlegg 2 377 260 Aktivering av fast eiendom og anlegg 445 473 014 

Nedskrivninger fast eiendom 7 020 536 Oppskriving av fast eiendom 0 

Avskriving av fast eiendom og anlegg 126 956 856     

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler  
Aktivering av utstyr, maskiner og 
transportmidler 0 

Nedskrivning av utstyr, maskiner og 
transportmidler  

Oppskriving av utstyr, maskiner og 
transportmidler 83 945 

Avskr. av utstyr, maskiner og 
transportmidler  Kjøp av aksjer og andeler 9 673 052 

Salg av aksjer og andeler 538 000 Oppskrivning av aksjer og andeler 0 

Nedskrivning av aksjer og andeler 14 628 000 Utlån formidlings/startlån 59 045 283 

Avdrag på formidlings/startlån 18 737 394 Utlån sosial lån 387 016 

Avdrag på sosial lån 201 484 Utlån egne midler 215 000 

Avskrivning sosial utlån 611 125 Oppskriving utlån 0 

Avskrevet andre utlån  Avdrag på eksterne lån 98 810 725 

Bruk av midler fra eksterne lån 200 546 199 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0 

Urealisert kurstap utenlandslån  UB Pensjonsmidler (netto) -129 175 895 

UB Pensjonsforpliktelse (netto) -68 490 525 Estimatavvik pensjonmidler 141 560 813 

Aga pensjonsforpliktelse -5 895 412 Reversing nedskriving av fast eiendom 2 463 480 

Estimatavvik pensjonforpliktelse 39 064 018 
Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og 
transportmidler 0 

        

31.12.2016 Balanse 
1 219 079 519 

31.12.2016 Balanse 
0 

Kapitalkonto (underskudd i kapital) 
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Note 8 Diverse kommentarer  
 
 

Driftsregnskapet: 
Driftsregnskapet er oppgjort med et positivt netto driftsresultat på 28,6 mnok. 
Nærmere kommentarer og analyser finnes i kommunens årsberetning. 
 

Saldering investeringsregnskapet: 
Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse. 
 

Tap på krav: 
Det er i 2017 bokført tap med ca. kr 630.000. Dette er ca 0,5 mnok lavere enn i 2016.  
 

Periodisering av variabel lønn: 
Variabel lønn opptjent i desember 2017, og som er utbetalt i januar 2018, er periodisert. I 2017 er dette et beløp 
som er 2,4 mnok høyere enn i 2016. 
 

Omtvistede fakturaer.  
Det er i prosjekt 7311 «Rehabilitering avløp»  en rekke omtvistede fakturaer. Disse beløper seg til ca 5 mnok. 
Kommunen bestrider fakturaene og saken antas å havne i domstolene.
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Note 9 Langsiktig gjeld  

 

  Gjeld Antall lån % av gjeld Snitt lån 

Kommunalbanken 1 395 762 6 47,8 % 232 627 

Husbanken* 250 626 12 8,6 % 20 886 

Sertifkalter/Obligasjonslån 1 302 093 5 44,6 % 260 419 

Påløpte ikke betalte avdrag -12 871   -0,4 %   

Sum gjeld 2 935 610 23 100,0 % 127 635 

 
 

Renteswapper: Dette gjelder avtale der kontraktsmotpartene bytter rentebetingelser for et bestemt beløp i en 

fastsatt periode. Avtalen nedenfor er inngått mot eksisterende gjeld i balansen. 

Forfall Restgjeld i mnok Porsgrunn mottar 
Margin i forhold 

til NIBOR 
21.06.2027 240   5,1 % -0,13 % 

 
 

Renterisiko fordelt på løpetid og %-andel av total gjeld.  
Andel med flytende rente skal iflg vårt finansreglement ikke overstige 75% 

  Flytende 1-2 år 2-3 år 3-5 år 5-10 år 

Rentebinding (MNOK) 1 744 554 388 250 0 

Andel av total gjeld 59,4 % 18,9 % 13,2 % 8,5 % 0,0 % 

 

 
Finansielle instrumenter  
 MNOK Andel* Krav 
Gjeld pr 31/12 2936    

Finansielle instrumenter (*) 240  8,2 % Maks 100% 

* Finansielle instrumenters andel av total gjeld skal ikke overstige 100% av gjeld på balansen.  

 
 

Største långiver  
Største enkeltlån skal ikke være større enn  30% av låneporteføljen. Ved utløpet av året var det største enkeltlånet på 383 mnok 
tilsvarende 13 % av total portefølje 
Låneforvaltningen er innenfor bestemmelsene i kommunens finans- og gjeldsreglement. Minsteavdragsberegningen er foretatt 
etter regnearkmodellen 
 
 

Startlån – mottatte og betalte avdrag. 
Forholdet mellom innbetale avdrag på startlån  (fra låntakere) og innbetaling av avdrag (fra PK til Husbanken). 

 Beløp 

Avdrag betalt av PK til Husbanken : 7 529 261 

Avdrag betalt av låntakere til PK : 6 549 112 

Resultat før fond 980 149 

Bruk av avdragsfond: 0 

Underskudd 980 149 
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Note 10 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler/anleggsmidler 
 

  
Saldo 

31.12.16 
Saldo 

31.12.17 
Kjøp/salg 

Avkastn. i 
MNOK 

Avkastning  
i  % 

 
Lange midler:  

Globale Aksjer   102,4 106,9 -12,0 16,4 17,9 

Norske Aksjer  46,70 36,4 -16,0 5,6 18,0 

Eiendomsfond   34,60 60,9 22,7 3,6 6,9 

Pengemarked Norge   41,20 31,1 -10,7 0,6 1,6 

Norske Obligasjoner   107,50 108,3 -3,0 3,8 3,6 

Globale Obligasjoner   108,00 129,5 16,0 5,5 4,7 

Global Høyrente 29,00 30,7 0,0 1,6 6,1 

Anleggsobligasjoner 148,30 128,7 -24,4 4,9 3,5 

Sum lange midler 617,7 632,4 -27,4 42,0 6,9 

 
Driftslikviditet:  

Sum likvide midler 256,0 263,0 7,0 3,4 1,5 

Samlet portefølje  873,7 895,4 -20,4 45,4 4,7 

 
 
 
 

Note 11 Ytelser til ledende personer og revisor 
 
 

Ytelser til ledende personer. 
 2017 2016 

Rådmann 1.359.000 1.320.000 

Ordfører 1.126.600 1.100.100 

 
 

Godtgjørelse til revisor.  
Kommunens revisor er Telemark kommunerevisjon IKS. Samlet godtgjøring til revisor i 2017 er kr. 1.813.800. Dette 
omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og rådgivningstjenester for Porsgrunn kommune, Keops og 
Kirkelig fellesråd. Godtgjørelsen dekker også arbeid med kontrollutvalget. 
 
 
 

Note 12 Spesifikasjon av prinsippendringer 
 

Prinsippendring vedr.: År Beløp 

Merverdiavgift 2001 -8 746 111 

Feriepenger 1992 31 375 262 

Ressurskrevende brukere 2008 -18 970 000 

SUM prinsippendringer   3 659 151 
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Note 13  Anleggsmidler 
 

  Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

  Ingen avskrivning 5 år 10 år 20 år 

Inngående balanse 2017           219 736 458              20 159 007              45 381 233            173 004 674  

Tilgang i regnskapsåret             14 814 402                 5 519 670                 6 982 600              10 268 694  

Avgang i regnskapsåret                         330 331  

Avskrivninger i regnskapsåret                  7 962 164              10 018 785              10 866 340  

Nedskrivninger                       737 803                    221 324  

Reverserte nedskrivninger         

Bokført verdi 31.12.2017           234 550 860              17 716 513              41 607 245            171 855 374  

 
  Gruppe 4 Gruppe 5 Sum 

  40 år 50 år alle grupper 
Inngående balanse 2017   2 234 904 758   1 063 036 313         3 756 222 443  

Tilgang i regnskapsåret      219 816 960      188 070 689            445 473 016  

Avgang i regnskapsåret           2 046 929                   2 377 260  

Avskrivninger i regnskapsåret        69 552 197        28 557 371            126 956 856  

Nedskrivninger           3 104 645           2 956 764                 7 020 536  

Reverserte nedskrivninger            2 463 480                 2 463 480  

Bokført verdi 31.12.2017   2 380 017 947   1 222 056 347         4 067 804 286  

 
 
 

Note 14  Kommunale foretak. Overdragelse fra kommunen til KEOPS 
Eiendeler/Anleggsmidler 

 Regnskap 2017 Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 

Faste eiendommer og anlegg 0 0 0 4 120 830 

  

 

Note 15: Nedskriving/salg anleggsmidler  
 

Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Sum 

                737 803              551 655       5 151 574       2 956 764       9 397 796  

 

Anl. Nr. Navn  Beløp  Endring p.g.a. 

3205050 Heistad eldresenter         2 956 764  Brann 2017 

2308040 Frednes barnehage            1 466 828  Rest etter brann 

4313040 Kjølnesjordet borettslag                   199 385  Solgt 

4322040 Kjølnesjordet III borettslag                1 183 310  Solgt 

4347040 Hovholt borettslag                   613 969  Solgt 

4233040 Omsorgsboliger Franklintorget                   879 816  Kun utredning 

Div Overføring til Fjordbåtene                   737 803  Korrigering 

8033020 Bil RA 38185                  30 331  Solgt 

4334040 Tordenskioldsgate borettslag                   725 625  Korrigering 

   Sum                 8 793 830    



18/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget - 18/04062-1 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget : Regnskap 2017

Porsgrunn kommune  
Regnskap 2017 

 - 27 - 

 

Note 16  Større investeringer i nybygg & anlegg 
 

Prosjekt Påløpt før 2017 Påløpt 2017 Sum påløpt Kostnadsramme 

3729 Sykehjemsplasser 297 529 617 179 153 014 476 682 631 478 000 000 

2148 Brevik oppvekstsenter 32 185 282 91 008 138 123 193 420 189 100 000 

5428 Kjlønes ny svømmehall 9 676 884 5 338 277 15 015 161 245 000 000 

 
 
 
 

Note 17  Tilskudd til investeringer 
 

Konto   Konto            Beløp 

07001 Refusjon fra staten for spesifiserte utgifter                -498 145  

07290 Kompensasjon for mva         -63 803 467  

07301 Refusjoner fra fylkeskommuner -3 029 210  

07501 Refusjoner fra andre kommuner             -572 417  

07701 Refusjon fra private -70 249  

07702 Utbetaling av forsikringsoppgjør -10 800 000 

08101 Andre statlige overføringer -181 922 670  

  Sum       -260 696 158  
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Note 18  Balanseregnskapet vist pr konto 
 

Konto Konto(T) Regnskap 2017 Regnskap 2016 

    

210 Kasse, postgiro, bankinnskudd i:     

21000002 Servicesenteret særkasse 12 538 12 745 

21000090 Filmsenteret Charlie kioskkasse 16 000 5 000 

21000091 Filmsenteret Charlie billettluka 15 000 15 000 

21000202 P.P.R.kontoret kontorkassa 3 000 3 000 

21000210 Grunnskolene samlet kontorkasse 13 600 15 100 

21000320 Legevakten kontorkasse 3 000 3 000 

21000322 Legevakt kontorkasse vekslepenger 6 079 6 079 

21000350 Kronekort Marmorvegen 11 653 12 246 

21000351 Kronekort Øvre Lundevei 9 020 12 510 

21000352 Kronekort Jupiter Ring 25 101 8 360 

21000365 St.Hansåsen sykehjem kontorkasse 1 321 1 020 

21000366 Frednes sykehjem kontorkasse 1 754 1 743 

21000367 Enslige mindreårige flyktn. - Falkeveien 22 5 457 9 849 

21000368 Kronekort etablering ungdomsboliger 357 0 

21000373 Enslige mindreårige flyktn. - Safirveien 16 7 298 394 

21000375 Mule Sykehjem 5 000 5 000 

21000376 Nystrand omsorgsboliger kontorkasse 2 000 2 000 

21000378 Hjemmesykepleien  distrikt 1 vest 1 500 1 500 

21000379 Hjemmetj. distrikt Eidanger 1 000 1 000 

21000389 Saturnv. barne-og ungdomssenter 1 500 0 

21000399 Granlia 27 prosjekt klient kontorkasse 1 500 1 500 

21000401 Doktorløkka bosenter  kontorkasse 2 000 2 000 

21000474 Gartnerløkka dagsenter dagsenter 13 000 17 560 

21000475 Voksenopplæringen kontorkasse 10 000 10 000 

21000510 Ælvespeilet kulturhus 12 000 12 000 

21000512 Hovedbiblioteket vekslepenger 0 1 000 

21000542 Porsgrunnshallen vekslepenger 2 000 2 000 

21000543 Stridsklevhallen kontorkasse 2 000 2 000 

21000546 Fritidsklubbene samlet kontorkasse 2 400 2 400 

21000611 Kasse Nystrand omsorgsboliger akt avd 6 843 10 738 

21000800 Kasse Tveten U-skole 3 000 3 000 

21020100 DnB Hovedfolio kto.nr.7147.05.08005 116 819 137 8 331 712 

21020101 Dnb hjelpefolio lønn 7177.05.46367 16 893 165 15 354 423 

21020103 Dnb hjelpefolio legevakt 7177.05.65787 2 320 070 2 360 880 

21020104 DnBNOR OCR 5081.08.51209 (ny) 14 412 246 125 998 058 

21020105 Dnb Idrettshaller salg kafeteria   7147.05.11294 3 994 590 2 612 708 

21020109 DnB Nav sosial - nødkonto 1503.13.97089 44 444 27 532 

21020110 Dnb p-bøter kto.nr. 7147.05.56891 1 379 417 5 206 073 

21020111 DnB Charlie bet.term./døgnsafe 1503.14.51326 9 832 484 3 213 812 

21020113 Osebrogate egenandel 1503.15.91454 183 484 54 124 

21020114 Dnb parkeringsavgift 1503.17.46210 1 229 259 4 202 361 

21020115 DnB Kulturskolen - elevstipend 1503.19.02174 121 827 119 827 

21020117 Dnb månedlig P-avgift 1503.30.00186 998 654 2 459 471 

21020118 Dnb Ælvespeilet 1503.35.51700 5 781 040 6 749 548 

21020119 Dnb Barnevernet -Visa  1503.67.99622 2 674 2 908 

21020120 Dnb Meierigården bet.term. 1503.57.24882 75 562 17 266 

21020121 DnB Vipps 1503.88.89602 23 966 0 
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Konto Konto(T) Regnskap 2017 Regnskap 2016 
    

21020124 Dnb iZettle Stridsklev U - 1503.89.42031 22 501 0 

21020130 Dnb Telebank sos.ktr. 7147.05.56263 11 124 750 1 793 254 

21020131 Dnb Avtalegiro ordning 7147.05.56255 3 501 272 2 690 804 

21020132 Dnb Telebank barnevern 7147.05.43803 -3 739 057 134 738 

21020135 Dnb betalingsterminal kto. 7147.05.59254 32 069 0 

21020200 Sparebanken Grenland folio kto.nr. 2670.07.00800 7 263 018 6 873 359 

21020205 Sparebank 1 Tveten skole 26102148761 0 45 038 

21020206 Sparebank 1 Granlia 2610 23 05174 7 72 

21020207 Sparebank 1 Myrene skole 2670.34.86214 40 256 0 

21020903 Dnb fond tilfluktsrom kto.nr. 7147.05.42211 4 088 531 4 088 531 

21020905 Dnb forvaltningslån avdrag kto.nr. 7147.05.43307 12 850 777 6 351 189 

21020907 Olaf & Signy Willums legat/fond 1503.16.33092 87 537 87 537 

21020908 Dnb Client account 8200.06.59998 320 559 21 633 

21031105 Gabler globale obligasjoner tidl. Pimco 22 528 823 64 703 276 

21031110 Wassum forvaltning - globale aksjer 106 769 653 102 398 636 

21031112 Wassum - Norske aksjer 36 350 542 46 740 089 

21031113 DnB Obligasjon 3 108 323 079 107 521 684 

21031114 DnB Likviditet 20 (V) 30 021 227 40 171 750 

21098100 Dnb skattetrekkskonto 7147.05.42017 61 328 660 57 413 317 

21098210 Dnb barnevernsfond 7177.05.22638 53 268 53 268 

21098220 Depositum Sentrum Fysikalske Frisklivsenteret 0 22 741 

210 Kasse, postgiro, bankinnskudd i: 575 354 390 618 001 364 
    

211 Obligasjoner utstedt av:     

21175001 Sparebanken 1 Hedemarken, 3,48 - 04.04.2019 3 000 000  3 000 000  

21175001 Sparebanken 1 Hedemarken, 3,48 - 04.04.2019 3 000 000 3 000 000 

21175006 Obl. Sp. bank 1 Boligikreditt 5,95 % 16/10-17 0 10 000 000 

21175008 Obl. Terra Boligkreditt AS 5 % 16/12-19 6 000 000 6 000 000 

21175009 Obl. DnBNOR Boligkreditt AS 4,6 % 19.05.2017 0 9 000 000 

21175010 Sparebanken Hedemark 4,3 - 2/3-20 8 500 000 8 500 000 

21175011 Entra Eiendom AS 5,55 25/11-19 4 000 000 4 000 000 

21175013 DnB NOR Bank ASA 5,25 14/10-21 12 000 000 12 000 000 

21175014 Sparebanken Sør 4,65 11/5-18 7 500 000 7 500 000 

21175015 BN Bank ASA 4,5 22/8-18 15 000 000 15 000 000 

21175017 Storebrand Boligkreditt AS 5,05 - 28.10.2019 6 000 000 6 000 000 

21175018 Sparebanken Vest 3,45 - 18.01.2018 2 000 000 2 000 000 

21175019 Avinor AS 3,75 - 08.05.2020 5 000 000 5 000 000 

21175020 Sparebanken 1, SR bank ASA, 3,05 - 07.11.2018 10 000 000 10 000 000 

21175022 Trøndelag Bomveiselskap AS 4,5 %, 150121 5 000 000 5 000 000 

21175023 Oslo kommune 3,65 %, 8/11-23 10 000 000 10 000 000 

21175024 Sparebanken Øst Boligkreditt AS 3,05 %, 5/2-21 9 000 000 9 000 000 

21175025 Trondheim kommune 2,142 % 16.01.2025 6 000 000 6 000 000 

21175026 Hordaland Fylkeskommune, 1,8 %, 11.02.2022 10 000 000 10 000 000 

21175027 Os kommune, 1,494 %, 20.02.2020 2 000 000 2 000 000 

21175028 Entra ASA 2,45 13.06.2022 4 000 000 4 000 000 

21190101 BlueBay internationalt obligasjonsfond 82 672 987 72 339 616 

211 Obligasjoner utstedt av: 207 672 987 216 339 616 
    

213 Kortsiktige fordringer overfor:     

21310199 Aktiverte sykepenger 6 542 119 4 496 326 

21310201 Aktiverte feriepenger av sykepenger 3 378 824 3 496 652 

1314601 Ref merverdiavgiftkompensasjon 22 439 088 26 540 872 
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Konto Konto(T) Regnskap 2017 Regnskap 2016 

    

21375001 Forskudd lønn januar 79 859 3 870 

21375015 Forskudd kjøregodtgjørelse 0 25 000 

21375019 Lønn uhevede giroer -5 720 -8 254 

21375030 Netto lønn diverse feilutbetalinger 150 141 106 626 

21375080 Interimskto. div. debitorer 131 916 231 162 812 893 

21375088 Depositumslån ansv 6302 26 013 0 

21375090 Interim forskuttering Ælvespeilet - PKI -0 16 704 

21375154 Avregning kafesalg hallene 20 008 14 748 

21375185 Kundefordringer Agresso 30 753 449 23 426 777 

21375186 Kundefordringer parkering 873 058 488 792 

21375187 Kundefordringer - avskrevet 3 787 966 3 623 797 

21375188 Kundefordringer - avskrevet - motpost -3 787 966 -3 623 797 

21375189 Uidentifisert innbetaling 0 16 827 

21375191 Kundefordringer Pilen u/reskontro -474 568 0 

21375203 Obl. Sp.bank 1 Boligkreditt 5,95 % 16/10-17 0 59 816 

21375205 Terra BoligKreditt 5,0% 16/12-19 14 305 21 243 

21375206 DnBNOR Boligkreditt AS 4.6% 19.05.2017 0 18 627 

21375207 Entra Eiendom AS 5,55 25/11-19 82 508 123 481 

21375208 DnB NOR Bank ASA 5,25 14/10-21 241 427 299 117 

21375209 Sparebanken Sør 4,65 11/5-18 12 612 51 192 

21375210 BN Bank ASA 4,5 22/8-18 7 559 23 948 

21375211 Storebarnd Boligkreditt AS 5,05 - 28.10.2019 207 863 317 367 

21375213 Trøndelag Bomveiselskap AS, 4,5 % 150121 332 733 436 809 

21375214 Oslo kommune, 3,65 % 8/11-23 585 718 677 468 

21375215 Entra ASA 2,45 13.06.2022 92 595 112 409 

21375907 Skogrådets skogavgift kfr. 2.5299.401 18 231 18 231 

213 Kortsiktige fordringer overfor: 197 294 053 223 597 539 

    

218 Aksjer og andeler utstedt av:   

21831501 Aberdeen Property Inv. Europa 57 444 584 29 570 364 

21831504 Aberdeen Property Inv. Asia 3 411 984 5 001 657 

21845000 Pimco globale obligasjoner 55 115 470 0 

218 Aksjer og andeler utstedt av: 115 972 038 34 572 021 

    

219 Premieavvik     

21914102 KLP premieavvik, arbeidsgiveravg. 17 987 137 20 627 709 

21941101 KLP premieavvik 127 568 342 146 295 807 

219 Premieavvik 145 555 479 166 923 516 

    

21 Omløpsmidler 1 241 848 947 1 259 434 057 

        

22 Anleggsmidler     

220 Pensjonsmidler     

22041101 KLP pensjonsmidler 2 768 405 566 2 633 174 564 

22041102 STP pensjonsmidler 337 266 157 404 006 634 

22041103 KLP estimatavvik pensjonsmidler 54 758 077 -20 051 207 

22041104 SPK estimatavvik pensjonsmidler -39 024 652 -105 776 181 

220 Pensjonsmidler 3 121 405 148 2 911 353 810 
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Konto Konto(T) Regnskap 2017 Regnskap 2016 

        

221 Aksjer og andeler utstedt av:     

22131101 KLP fellesordn. egenkaptilsk. 71 971 011 65 007 680 

22131102 KLP sykepleiere egenkaptilsk. 11 668 950 10 556 919 

22168088 Telem. kontrollutv. TK-IKS 59 500 59 500 

22168089 Telem. komm. rev. IKS 149 966 149 966 

22168092 Brevik Ferjeselskap IKS 1 000 000 1 000 000 

22168093 Vekst i Grenland IKS 4 750 000 4 750 000 

22168100 Skien BBL Gren. ung hjem 46 500 46 500 

22168101 Attføringssenteret Rauland 11 aksjer 11 000 11 000 

22168102 Bibilioteksentralen al 26 aksjer 7 800 7 800 

22168109 GREP Komp. utv. Grenland AS 1 056 595 1 056 595 

22170106 Foreningen Norden 10 andeler 1 000 1 000 

22170109 Norsk Hydro asa 1500 lign.kurs 64,80 97 283 97 283 

22170110 StatoilHydro asa 1293 lign.kurs 143,65 185 739 185 739 

22170112 Yara International asa 300 aksjer 215,05 64 515 64 515 

22170114 Nystrand båtforening 1 andel 3 000 3 000 

22170120 Studentersamfunnets hus 20 andeler 2 000 2 000 

22170123 Telemark interkommunale næringsfond 273 000 273 000 

22170124 Telemarksreiser a/l 10 aksjer 10 000 10 000 

22170130 Turist-trafikk Dalen a/s 50 stk. av 1000.00 50 000 50 000 

22170134 Rekom as 32 aksjer av kr. 500 0 16 000 

22170137 Skagerak Energi AS 444321 aksjer kr. 566 251 485 686 251 485 686 

22170141 BTV inv.fond A/S 12 795 720 11 198 030 

22170142 Energi og miljøkapital AS 0 15 150 000 

22170149 Aksjer Porsgrunn Utvikling AS 118 073 894 118 073 894 

22170150 Grenland Vestfold Biogass A/S 296 000 296 000 

22170226 YSBP AS 3 000 3 000 

22170227 E134 Haukelivegen 10 000 10 000 

22170228 Renovasjon i Grenland IKS 169 250 169 250 

22131101 KLP fellesordn. egenkaptilsk. 71 971 011 65 007 680 

22131102 KLP sykepleiere egenkaptilsk. 11 668 950 10 556 919 

22168088 Telem. kontrollutv. TK-IKS 59 500 59 500 

221 Aksjer og andeler utstedt av: 474 241 409 479 734 357 

        

222 Utlån til:     

22275115 Utlån sosialsystemet nyordning 494 092 416 824 

22275117 Lån overført fra Lindorff 2 050 851 2 553 712 

22275122 Forvaltningslån 05202.6303.28300 213 148 991 172 841 102 

22275123 Misligholdte utlån 1 703 570 1 703 570 

22275131 Utlån forskudd spillemidler 5 474 000 5 259 000 

22275132 Idrettsforeningen Pors 3 000 000 3 000 000 

222 Utlån til: 225 871 504 185 774 208 

    

224 Utstyr, maskiner og transportmidler     
22499100 Maskiner,transportmidl kjøretøy m.m. 42 739 228 40 872 515 
22499200 Inventar,  utstyr   m.m. 17 750 094 20 175 798 
22499900 Aktiverte kunstverk 4 531 792 3 032 682 

224 Utstyr, maskiner og transportmidler 65 021 115 64 080 995 



18/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget - 18/04062-1 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget : Regnskap 2017

Porsgrunn kommune  
Regnskap 2017 

 - 32 - 

 

Konto Konto(T) Regnskap 2017 Regnskap 2016 

 

227 Faste eiendommer og anlegg     
22799100 Faste eiendommer og anlegg 2 710 101 278 2 494 623 758 

22799200 Jord og skogeiendommer 60 732 148 60 732 148 

22799210 Friarealer 152 794 406 133 238 606 

22799220 Badeplasser 1 276 901 1 276 901 

22799230 Samferdsel veier m.m. 268 702 010 260 193 690 

22799240 Vannanlegg 316 713 402 289 577 458 

22799250 Avløpsanlegg 451 303 701 412 905 743 

22799260 Renovasjonsanlegg 25 943 713 27 161 122 

22799270 Tomter (fra 2009) 15 215 613 12 432 022 

227 Faste eiendommer og anlegg 4 002 783 171 3 692 141 449 

22 Anleggsmidler 7 889 322 348 7 333 084 820 

        

23 Kortsiktig gjeld     

232 Annen kortsiktig gjeld overfor:     

23214001 Forskuddstrekk -50 015 671  -47 900 218  

23214001 Forskuddstrekk -52 028 065 -50 015 671 

23214002 Påleggstrekk -189 353 -214 538 

23214010 Arbeidsgiveravgift samlet -31 742 118 -32 306 806 

23214013 Periodisert lønn -16 857 000 -14 433 000 

23214102 STP avvik arb.g. avg. -1 120 818 -1 093 625 

23241001 Fagforening 223 6 020 

23241102 STP premieavvik pensjon -7 949 075 -7 756 215 

23275030 Formye utbetalt lønn 61 840 109 365 

23275046 Clearingkonto lønnsutbetalinger -296 743 -150 146 

23275082 Korr. lønnsoppgaver 0 2 197 

23275111 Avsetning opparb. feriepenger kto. 1 -142 147 185 -137 037 711 

23275118 Avs. opparb. a.g.avg. av feriepenter kto. 1 -20 042 759 -19 322 321 

23350005 Sparebanken Hedemark 4,3 2/3-20 -10 871 -15 088 

23350007 Sparebanken Vest, 3,45 - 18.01.2018 -212 -1 308 

23350008 Sparebank 1. SR bank 3,05 - 07.11.18 -31 110 -65 770 

23350009 Sparebanken Øst Boligkreditt 3,05 %, 5/2-21 -11 002 -14 975 

23350010 Trondheim kommune, 2,142 % 16.01.2025 -156 718 -177 140 

23350011 Hordaland Fylkeskommune, 1,8 %, 11.02.2022 -135 763 -167 448 

23350012 Os kommune, 1,494 %, 20.02.2020 -6 232 -9 140 

23350121 Keops KF mellomværende 0 -1 526 552 

23350141 Renteswap div. anordninger 6 315 000 6 565 935 

23350142 Anordning renter -28 605 459 -24 220 606 

23350143 Husbanklån - anordning -450 467 -381 789 

23350157 Husbanken ekstraordinært avdrag -12 871 368 -73 559 391 

23350201 Clearingkonto div. innt/utg. -606 875 -2 130 474 

23350204 Ubetalte regninger -10 566 916 -6 019 132 

23350205 Leverandørgjeld -131 335 079 -88 040 939 

23350209 Avregningskonto Lindorff -54 251 0 

23350211 Clearingkonto Agresso -5 199 688 985 

23350212 Returnerte utbetalinger -1 388 -22 557 

23350217 Clearingkonto skatt arb.g.avg. m.m. 0 7 273 

23350253 Bostøtte tilskudd/utbetalinger 3 430 0 

23350295 Depositum leirskoler 6001-2491-120200 -122 820 -134 100 

23350296 Bankkonti knyttet til kommunens org nr -40 256 -22 741 
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Konto Konto(T) Regnskap 2017 Regnskap 2016 

    

23350400 Ælvespeilet avregning -1 596 928 -1 092 513 

23814502 Oppgjørskonto mva. -1 438 954 5 412 952 

232 Annen kortsiktig gjeld overfor: -454 040 491 -447 138 969 

23 Kortsiktig gjeld -454 040 491 -447 138 969 

    

24 Langsiktig gjeld     

240 Pensjonsforpliktelser inkl. arb.g.avg.     

24014101 KLP arb.g.avg. av nto. p.forpliktelse -68 345 793 -75 548 158 

24014102 STP arb.g.avg. av nto. p.forpliktelse -17 870 251 -16 563 298 

24041101 KLP pensjonsforpliktelse -3 296 651 019 -3 152 177 655 

24041102 STP pensjonsforpliktelse -455 943 837 -471 241 306 

24041103 KLP estimatavvik pensjonsforpliktelser -11 234 559 3 251 762 

24041104 SPK estimatavvik pensjonsforpliktelser 30 962 961 55 540 658 

240 Pensjonsforpliktelser inkl. arb.g.avg. -3 819 082 498 -3 656 737 997 

    

241 Ihendehaverobligasjonslån     

24199105 Danske Bank  obl. lån NO 0010367535 2007/27 -240 000 000 -240 000 000 

24199112 SEB Obl. ISIN NO 0010730682 2015/2020 -236 000 000 -236 000 000 

24199113 SEB Obl. ISIN NO0010758014 14.02.2017 0 -230 610 000 

24199115 DnB - Obl. lån NO001078909.2 15/3-17 - 15/3-22 -290 183 000 0 

241 Ihendehaverobligasjonslån -766 183 000 -706 610 000 

    

243 Sertifikatlån     

24320131 Danske bank - refin. 10.06.16-10.03.17 0 -273 660 000 

24320132 NKB - sert. 11.11.16-11.08.17 20160533 0 -305 300 000 

24320133 Danske Bank sertifikat NO 0010802184 - 11/5-18 -305 300 000 0 

24320134 NKB obl. 20150113 - omp. sertifikat 27.02.2018 -383 000 000 0 

24320135 SEB- sertifikat NO 10786536 - 14.02.2018 -230 610 000 0 

243 Sertifikatlån -918 910 000 -578 960 000 

    

245 Andre lån fra:     

24619101 KBN Låneopptak 2015 (refin) 20150113 0 -383 000 000 

24619124 NKB låneopptak 05 - 20050536 -57 401 660 -107 701 820 

24619125 NKB låneopptak 06 - 20060253 0 -88 337 300 

24619131 NKB låneopptak 10 (refin) 20100145 0 -240 183 040 

24619132 NKB låneopptak 10(refin) 20100521 -151 700 000 -151 700 000 

24619135 NKB låneopptak 12 - 20120300 -250 000 000 -250 000 000 

24619141 KBN Låneopptak 20160107 -230 000 000 -230 000 000 

24619142 KBN - 20170172 - binding 110319 -323 660 000 0 

24619704 Husb. Forvaltning   2005  11497957 -6 928 184 -7 657 468 

24619707 Husb. Forvaltning   2008 11505938 -65 849 -69 570 

24619708 Husb. Forvaltning  2009  11508780 1 -2 201 961 -15 462 947 

24619709 Husb. Forvaltning 2010 115128852 -15 249 362 -16 136 506 

24619710 Husb. Forvaltning 2011 115166910 -20 089 489 -20 989 769 

24619711 Husb. Forvaltning 2012 115204935 -19 335 624 -19 953 055 

24619712 Husb. Forvaltning 2013 11524347/1/1 -7 229 461 -8 142 881 

24619713 Husb. Forvaltning 2013 11524347 -15 312 000 -15 312 000 

24619714 Husb. Forvaltning 2014 11528873/0 -28 891 831 -29 434 385 

24619717 Husb. Forvaltning 2015 11532184 6 -32 705 728 -33 645 544 

24619718 Husb. Forvaltning 2015 11534981/4/1 -43 395 664 -44 584 580 

24619719 Husb. Forvaltning 2017 11537686 -59 221 358 0 
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24619999 Lån for anordn. ekstraord. avdr. 12 871 368 73 559 391 

245 Andre lån fra: -1 250 516 803 -1 588 751 474 

24 Langsiktig gjeld -6 754 692 301 -6 531 059 471 

        

25 Bokført egenkapital     

251 Bundne driftsfond     

25299113 Prosjm. samarb. veiledning Ansv. 3405 -85 000 -85 000 

25299118 Undervisningskommune i skolehelsetj, -10 000 -10 000 

25299119 Folkehelse barn/unge -ansv 3212 -50 000 -50 000 

25299120 Psykologer i familesentre/familiens hus -ansv. 3210 -260 000 -260 000 

25299123 Demensnettverk -ansv. 3404 div 3762 -134 039 -41 347 

25299126 Undervisning hjemmetj. ansv 3428 -229 654 -259 899 

25299131 MAGDA kulturell skolesekk - ansv. 2358 -247 329 -188 066 

25299132 Vestsiden oppv.sent. - Arbeidslivserfaring div. 2275 -16 943 -16 943 

25299133 Kulturskolen - elevstipend div. 2317 -180 371 -119 649 

25299134 Helsesøstertjenesten - div 3114 -32 000 -32 000 

25299135 Eksterne kompetansemidler - ansv 2410 -217 053 -217 053 

25299137 Kompetansetilskudd Husbanken boligsosialt -454 168 -913 539 

25299139 Gnist - ansv 2410 div 2370 -987 089 -987 089 

25299140 Arbeidsgiverkontrollen i Grenland -496 644 -296 644 

25299141 Bystyret 2013-16 pkt. 1.1.4 ansv 2410 div. 1061 -104 294 -148 180 

25299145 Ny giv prosj. - Jump math - ansv 2410 -60 000 -60 000 

25299146 Forum for utd. arb. med spes.underv/spes.ped. ansv 2410  -120 000 -120 000 

25299147 Reg. Grenland - arb. md spes.underv./spes.ped ansv 2410 -100 000 -100 000 

25299148 Porselensfabrikken privat utsmykking div 5103 -2 034 -154 655 

25299149 Folkehelseprogram 2017 ansv 3260 div 5142 -59 175 0 

25299150 Utviklingssenter ansv 3404 -135 741 0 

25299151 KVP nettverk - ansv 3310 -20 000 0 

25299200 Natteravn, ans. 2350, tj. 24200, div. 2206 -83 791 -71 480 

25299204 Kulturskolen - testament. arv ansv 2450 + renter -554 528 -554 528 

25299209 Kulturskolen - talentutvikl. div. 2319 -260 000 -260 000 

25299212 Nav sos.  boligsos. arb - ansv 3310 div 3340 -85 113 -85 113 

25299215 Kompetanseløftet, statstilsk.  div 3028 -254 384 -604 384 

25299216 Skjenkekontrollprosjektet -112 607 -112 607 

25299219 Voksenopplæringa prosjekt PACT- div. 2674 -83 836 -83 836 

25299221 Tilskudd ny stilling  ansv. 3442 -92 592 -92 592 

25299224 Feiselveien gaver ansvar 3340 div. 3301 -63 685 -67 939 

25299225 Testamentarisk gave/legat - ansv. 3431 -478 627 -527 251 

25299226 Handlingsplan mot fattigdom - ansv. 3310 div 3581 -43 403 -43 403 

25299227 Testamentarisk gave ansvar 3413 -356 828 -490 739 

25299229 Kompetansetiltak bh-mynd. - ansv 2403 div 2625 -46 451 -46 451 

25299230 Åpne møteplasser - ansv 2374 div 5850 -123 869 -230 045 

25299235 Det er ikke så sant som.. ansv 2303 div 5336 -21 980 -50 000 

25299248 Tilskudd tannbehandl. lavterskel div. 3134 -70 577 -70 577 

25299256 Rammeplan barnehager div 2709 -1 166 985 -922 725 

25299257 SLT "På rett kjøl"- div 3121 -39 484 -39 484 

25299258 Stattilskudd samlivskurs 3210,div 3135 -19 040 -19 040 

25299262 Komp. utv. stipend VO, ansvar. 2430, 0 -183 989 

25299265 Overvåking luftkval. i Grenland  div.  3230 -79 545 -192 496 

25299268 Sansehage Mule s.hjem. (Fra M.og V. Mules legat) -12 135 -12 135 
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25299269 Tilsk. enslig mindreårige og eldre flyktn. ansv 3360 div. 3520 -733 048 -733 048 

25299270 Flyktn. ekstratilskudd fam 10 div 3602 -571 314 -571 314 

25299271 Elevrådet Stridsklev U-skole - div. 2095 -68 259 -63 020 

25299273 NAV - kvalifiseringsprogrammet -87 964 -87 964 

25299274 Flyktn. ekstratilskudd fam 11 div 3603 -331 420 -331 420 

25299275 Gruntvig partnership - ansv 2461 div 2677 -83 264 -83 264 

25299276 Barnevern øremerk. midl. ansv 2800 div 3606 0 -343 584 

25299277 Scenekunstpilotene ansv 2357 div 5174 -3 800 -3 800 

25299279 Div. fond helse - ansv 3118 div 3607/3609 0 -187 000 

25299281 Nafo prosjekt - ansv 2403 div 2620 -356 000 -356 000 

25299282 Oppgrad. av utlånssentralen ansv 2374 div 1841 -15 575 -15 575 

25299283 SIU Bergen - People - ansv 2461 div 2683 -79 693 -79 693 

25299284 Elevrådsmidler - Tveten u-skole -94 481 -115 823 

25299287 Elevrådsmidler - Stridsklev skole ansv 2424 div 2095 -46 193 -35 193 

25299291 Frisklivstiltak i kom. ansv 3118 div 1891 -200 000 -200 000 

25299292 Bedre læringsmiljø - ansv 2410 -40 000 -40 000 

25299293 Borge skole - elevrådsmidler div. 2095 -24 000 -15 000 

25299295 Aktivitetsmidler barn i mottak - ansv 2424 div 2132 -90 783 -90 783 

25299296 Gaver barnevern - ansv 2800 div 3618 -26 000 -26 000 

25299298 Fritidsvandring - ansv 2800 div 1863 -12 213 -12 213 

25299304 Universell utforming, ansv 6230, div 6248 -414 549 -414 549 

25299305 Framtidens byer ansv. 6230 div. 6257 -296 739 -302 554 

25299308 Barnefattigdom ansv 3260 div 1875 -57 299 -109 700 

25299322 Gave rus - ansv. 3210 div. 3214 -36 000 -36 000 

25299323 Mestringskontakt - ansv 3210 div 1865 -10 951 -29 447 

25299324 Flyktn. ekstratilsk. fam 13 - div 3691 -481 758 -481 758 

25299325 Flyktn. ekstratilsk. fam 14 - div 3692 -262 950 -262 950 

25299326 Elevrådsmidler Brattås - ansv 2414 div 2095 -110 759 -26 000 

25299329 Flyktn. ekstratilsk. fam. 15 - div. 3693 -69 464 -69 464 

25299330 Flyktn. ekstratilsk. fam. 16 - div  3694 -69 464 -69 464 

25299334 Flyktn. ekstratilsk. fam. 17 - div. 3695 -69 464 -69 464 

25299335 Barnevernsfond (Nielsen) kfr. likv. -13 860 -13 221 

25299344 Gaver Gartnerløkka - ansv 3280 -30 000 -20 000 

25299345 Aktivitetstiltak Frednes s.hjem tj 23400 div 3948 -23 750 -23 196 

25299346 Elevrådsmidler Brevik ansvar 2415 -183 729 -183 729 

25299347 Elevrådsmidler Langangen ansv 2420 div 2095 -19 000 -9 000 

25299348 Elevrådsmidler Klevstrand ansv 2419 div 2095 -21 500 -21 500 

25299349 Barnefattigdom oppfølg. NAV ansv 3310 div 3518 -819 932 -1 225 000 

25299350 Raschebakken gaver - div 3303 -14 000 -14 000 

25299351 Svømmoppl. min.språkl. elever ansv 2410 div 2189 -150 000 -150 000 

25299352 Stiftelsen Dagsrudheimen - ansv 3414 -5 000 -5 000 

25299353 Lekeressurser - ansv 2212 div 2771 -4 000 -4 000 

25299354 Lokalt samarb. for matordninger - ansv 2427 div 2195 0 -186 229 

25299355 Lokalt samarbeid matordninger - ansv 2429 div 2195 0 -368 500 

25299356 Lokalt samarbeid matordninger - ansv 2421 div 2195 0 -218 997 

25299357 Erasmus+20160 - ansv 2463 div 2617 -789 562 -1 539 562 

25299358 IMDI  ekstratilskudd IMM ansv 2461 -175 900 -175 900 

25299361 Rusfri ungdom ansv 3210 div 3503 0 -262 149 

25299377 Skolehelsetj. vid.g.skole - ansv 3210 div 3107 -104 305 -104 305 

25299378 Aktiv Myrene - ansv 3212 div 3161 -4 540 -3 131 

25299379 Strategi bedre seksuell helse - ansv 3210 div 3112 -30 212 -5 664 
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25299382 Lektor2 ordning - ansv 2429 div 2186 0 -52 581 

25299383 Nav/Sosialopplæring - ansv 3330 -43 000 -43 000 

25299385 Aktiv skole - ansv 2416 div 2298 -36 538 -36 538 

25299386 Nasjonalt tilsk. - ansv 3210 div 1868 0 -86 545 

25299388 Talenter for framtida - ansv 2410 div 2461 -35 190 -35 190 

25299389 Innovative praksisstudier - ansv 1250 div 2285 -130 000 -130 000 

25299390 Kompetanseheving "Forbygging radikalisering m.m." div. 1973 -126 023 -95 000 

25299391 "Smil" midl. prosjekt  - barn av psykisk syke foreldre, div. 3619 -42 354 -42 354 

25299393 Gave forebygging rus - ansv 3210 div 3503 -15 000 -15 000 

25299394 Kosthold og aktivitet - mennesker m/ utvikl.hemm. ansv 3405 -43 749 -43 749 

25299395 Gave frivillig arbeid - ansv 3442 div 3644 -5 000 -5 000 

25299396 NAV-veileder i vid.gående skole - ansv 3330 -107 114 -107 114 

25299398 Hverdagsrehabilitering - div 3292 0 -225 000 

25299401 Skogavgift 6160-32000 -18 231 -18 231 

25299402 Statstilsk. boligtilsk. 4711/4713 -3 308 729 -3 264 708 

25299406 Prosjekt "Flexid" - ansv 2800 div 1973 0 -60 591 

25299407 Vid.utd. barnefaglig veiledn. ansv 2800 div 3633 -23 035 -75 522 

25299408 Grenlandsproffene - ansv 2800 div 3632 -41 611 -68 896 

25299409 Barnas Dag premie - ansv 2235 div 2765 -8 000 -8 000 

25299410 Tilretteleggingsmidler - ansv 2205 div 2756 0 -16 379 

25299411 Likemannsprosjektet - div 3308 0 -200 000 

25299412 Frie midler prosj. effekt døgnrehab - ansv 3452 -50 000 -50 000 

25299413 Marin forsøpling - ansv 6230 div 6262 -40 061 -79 380 

25299414 Kompetansenettverk - ansv 3404 div 3846 -222 060 -67 408 

25299415 Lindrende omsorg i hj.tj. - ansv 3428 div 3093 -51 728 -51 728 

25299416 Testamentarisk gave Torkås - ansv 3400 -1 500 000 0 

25299417 Fra bekymring til handling - ansv 2410 div 2420 -200 000 0 

25299418 Psykolog i fam.helsetj. - ansv 2410 div 3160 -210 000 0 

25299419 Den naturlige skolesekken - ansv 2413 -60 000 0 

25299420 Utvikl.midler lokale læreplaner Skien-Porsgrunn 2450 div 2322 -33 427 0 

25299422 Imdi ekstratil. Funkh 131117 258937/203758 ansv 2426 -362 000 0 

25299423 Imdi ekstratilsk. Funkh 20150203761 ansv 2209 div 2759 -148 250 0 

25299424 Tilretteleggingsmidler bhg. ansv 2209 div 2725 -31 278 0 

25299425 Statstilsk. tap etabl lån 96  4714 -1 260 530 -1 316 800 

25299426 Vannområde Skien-Grenlandsfjordene, ansv 6230, div 6256 -1 220 050 -562 029 

25299427 Overvåking industri og kommune div nr 6263 -150 000 0 

25299428 Kildesporing sedimenter div nr 6264 -200 000 0 

25299429 Imdi ekstratilsk. DUFnr. 201520372304/608 ansvar 2425 -466 720 0 

25299436 ROP-lidelser Boteam 0 -14 290 

25299437 Oppfølging LAR - 3340 0 -6 606 

25299440 SAMED midler ansvar 3451 -35 000 -35 000 

25299442 Utviklingssenter for sykehjem ansvar 3420 -417 059 -417 059 

25299443 Uteområder Borgehagen - ansvar 3454 0 -8 500 

25299445 Utviklingssenter for sykehjem m/diverse -181 770 -181 770 

25299446 Utviklingsenter for hjemmetjenester -242 443 -250 000 

25299448 Aktivitetetsenteret Nystrand -33 785 -42 184 

25299449 Imdi ekstratilsk. DUF 18446406 ansv 2212 -144 478 0 

25299450 Forsikringssum brann ansv 2235 div 2785 -443 123 0 

25299451 Tilretteleggingsmidl. bhg ansv 2211 div 2725 -20 000 0 

25299452 Tilretteleggingsmidl. bhg. ansv 2212 div 2725 -23 962 0 

25299453 Lekeressurs i bhg. ansv 2235 div 2772 -7 600 0 
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25299454 Tilretteleggingsmidl. bhg ansv 2205 div 2725 -60 026 0 

25299456 Tilretteleggingsmidl. bhg ansv 2235 div 2725 -20 818 0 

25299457 Lekeressurs i bgh - ansv 2228 div 2772 -3 500 0 

25299458 Hverdagsrehabilitering 2016-18 ansv 3404 div 3293 -38 250 0 

25299459 Demens ABC ansv 3404 -107 532 0 

25299462 Gaver Meierigården ansv 2374 -39 479 0 

25299463 Styrking koord. enhet  div 3282 -146 421 0 

25299464 Ambull. innsatsteam voksne funkh. div 3283 -315 640 0 

25299465 Mulighetsstudie Knutepunkt - ansv 6230 div 6254 -100 000 0 

25299466 Imdi - ekstratilskudd felles fond 2017 -154 310 0 

25299467 Imdi Funkh05012018/DUF201603345110 ansv 2416 -148 960 0 

25299468 Trygg hjemme - ansv 6540 div 6519 -320 000 0 

25299469 Implement. rammeplan bhg. - ansv 2202 div 2788 -187 000 0 

25299470 Likemannsprosj. ansv 3442 div 3310 -213 129 0 

25299471 Elevrådsfond ansv 2416 div 2095 -7 464 0 

25299472 Porsgrunns røde tråd - ansv 6540 div 6529 -20 135 0 

25299473 Tilretteleggingsmidl. bhg ansv 2216 div 2275 -37 588 0 

25299658 Selvkostfond feiing -99 861 -16 801 

25299659 Skattekostnad Renovasjon næring -59 407 -59 284 

25299660 VAR fond del renovasjon -3 828 872 -4 323 229 

25299661 VAR fond del vann -4 772 919 -4 463 825 

25299662 VAR avgift del avløp -7 332 800 -11 524 549 

25299665 Digitalt klasserom - HIT Div. 5156 -8 173 -8 173 

25299666 Boteam, prosjekt 0312 -31 602 -31 602 

25299667 Kompetansemidler Brattås skole  div. 2275 -60 000 -60 000 

25299669 Miljøretta helsevern i Grenland -404 201 -230 800 

25299670 Den kulturelle spaserstokk -8 214 -56 771 

25299671 Olaf & Signy Willums legat/fond - 1503.16.33092 -89 918 -88 867 

25299674 Nordplus junior ansvar 2217 -2 507 -2 507 

25299676 Fond Tolketjenesten ansvar 3370 -467 665 -421 023 

25299677 Ressursmobilisering 60 pluss ansvar 2357 - div. 5167 -220 524 -401 459 

25299678 Øyhopping i Langøysundfjorden, ansvar 2395 -216 843 -351 749 

251 Bundne driftsfond -46 446 345 -48 368 794 

 
      

253 Ubundne investeringsfond     

25499401 Tomte- og boligfond -50 111 474 -46 390 525 

25499402 Torg - Kammerherreløkka ansv. 6301 pr. 4020 -5 035 521 -5 035 521 

25499403 Nye Brevik oppvekstsenter 0 -12 000 000 

25499902 Kapitalfond langsiktig plassering -228 388 614 -228 388 614 

25499903 Kapitalfond, mellomlangemidler- Uttak 2010 -153 209 283 -162 195 089 

25499914 Næringsfond - investering 0 -1 703 071 

25499915 Ny skole Heistad 0 -447 070 

25499917 Nytt kulturhus 0 -74 095 

25499918 Campus Kjølnes/rehab. svømmerhaller -29 900 023 -35 188 862 

25499920 Heistad Eldresenter Prosj. 3731 0 -780 673 

25499921 Fond forskudd spillemidler -4 526 000 -4 741 000 

253 Ubundne investeringsfond -471 170 916 -496 944 521 

 
      

255 Bundne investeringsfond     

25599102 Tilfluktsrom -3 433 732 -3 384 670 

25599103 Belønningsmidler -3 525 758 -2 853 416 
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25599214 Forsikringsoppgjør Frednes barnehage -9 255 489 0 

25599390 Sprinkling Brevik 0 -859 152 

25599455 Utbygging vannbåren varme -230 295 -264 627 

25599544 Nybygg arbeidstreningen prosj. 3501 -110 646 -110 646 

25599640 Steinbrygge Paradisbukta 0 -154 562 

25599641 Bryggeanlegg -59 828 0 

25599642 Brygge Veaholmen -216 060 0 

25599643 Sildevika WC -740 292 0 

25599644 Brønnstad, Badeflåte -30 000 0 

25599645 Håøya, stitrase -23 602 0 

255 Bundne investeringsfond -17 625 702 -7 627 073 

 
      

256 Disposisjonsfond     

25699108 Realverdifond -81 135 283 -55 269 745 

25699109 Generelt disposisjonsfond -688 319 -688 319 

25699110 Bufferfond finansforvaltning -35 284 235 -35 284 235 

25699112 Grunnlovsjubileet 2014 -109 432 -109 432 

25699114 Vedlikehold Porsgrunnshallen -782 710 -782 710 

25699117 Depositumsfond - ansv 6302 -1 000 000 -1 000 000 

25699118 IKT satsing -5 900 000 0 

25699150 Til ordførerens disposisjon -133 262 -133 262 

25699160 Enger Rundkjøring ansv. 6633 -4 924 000 -4 924 000 

25699404 Energifond -2 079 030 -2 079 030 

25699405 Vedlikehold Porsgrunn rådhus -633 960 -633 960 

25699800 Byutvikling, resultatfond - 666 -1 107 563 -1 107 563 

25699801 Voksenopplæringa, resultatfond - 251 -399 629 -299 629 

25699803 St.Hansåsen sykehjem, resultatfond - 313 -550 000 -450 000 

25699804 Psyk.helsetj og rusoms., resultatfond - 306 -450 000 -350 000 

25699805 Sosial- og flyktn. tjeneste, resultatfond - 307 -350 000 -250 000 

25699809 Legetj. og miljør. helsev., resultatfond - 304 -450 000 -350 000 

25699810 HR-avdelingen, resultatfond - 120 -300 000 -250 000 

25699812 Doktorløkka, resultatfond - 312 -356 614 -356 614 

25699813 Borge skole, resultatfond, - 229 -41 098 -41 098 

25699814 Frednes sykehjem, resultatfond - 311 0 -196 748 

25699815 KULTUR, resultatfond - 164 -279 123 -263 123 

25699819 Stridsklev skole, resultatfond - 240 -363 794 -344 794 

25699820 Bygge- og eiendoms. avd, resultatfond - 626 -96 825 -250 000 

25699823 Kulturskolen, resultatfond - 250 -11 521 -11 521 

25699829 Mule sykehjem, resultatfond - 315 -410 580 -310 580 

25699832 Familiehelsetj., resultatfond - 301 -450 000 -350 000 

25699833 Brattås skole, resultatfond - 230 -134 000 -11 000 

25699834 Heistad skole, resultatfond - 233 0 -43 000 

25699837 Hjemmetj. Stridsklev, resultatfond - 318 -350 000 -186 000 

25699838 Langangen skole, resultatfond - 236 -27 735 -15 000 

25699839 Bergsbygda skole, resultatfond - 227 -5 000 -5 000 

25699840 Klokkerholmen, resultatfond - 252 -88 593 -36 593 

25699842 Saturnvn. barne/ungdsenter, resultatfond - 270 -54 000 0 

25699843 Brattås BH, resultatfond - 201 -55 712 -55 712 

25699847 Tveten U.skole, res.fond - 246 0 -38 000 

25699849 Helse og akt.senter, resultatfond. - 323 -402 000 -402 000 

25699851 Brann- og feierv., resultatfond - 603 0 -633 301 
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25699852 Hjemmtj. Eidanger, resultatfond - 319 -383 393 -283 393 

25699854 Klevstrand skole, res.fond - 235 -226 802 -147 802 

25699858 Hjemmetjenesten Herøya, resultatfond - 321 -380 000 0 

25699859 Vestsiden oppvekstsenter resultatfond - 242 -149 000 0 

25699860 Serviceavdelingen resultatfond - 123 -142 020 -238 072 

25699863 IKT-avdelingen, resultatfond - 124 0 -97 000 

25699864 Hjemmetjenesten Brevik, resultatfond - 320 -191 000 0 

25699865 Økonomiavdelingen resultatfond - 121 -345 631 -295 631 

25699866 Resultatfond kommunalteknikk virksomhet 606 -650 000 -550 000 

25699868 Resultatfond Kirketjernet og Vestsiden bhg - 205 -105 000 -88 000 

25699911 Ekstraord. rammetilsk. 2010 -207 733 -207 733 

25699917 Fond for integrering -76 159 -217 159 

25699918 Prosjekt heltid/deltidsarbeid -668 498 -668 498 

25699919 Tilskudd enslig mindreårige og eldre flyktninger ansv. 0006 -141 314 -297 674 

25699920 Flåtten Skileikanlegg - fremtidig vedlikehold -68 811 -68 811 

256 Disposisjonsfond -143 139 378 -110 671 741 

 
      

2580 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)    

25800001 Prinsippendringer investering 22 629 151  22 629 151  

2580 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 22 629 151  22 629 151  

 
      

2581 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)    

25810001 Prinsippendringer drift -18 970 000  -18 970 000  

2581 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) -18 970 000  -18 970 000  

 
      

25950 Ikke disponert netto driftsres     

25950010 Overskudd div. år -28 635 793 -27 529 437 

25950 Ikke disponert netto driftsresultat -28 635 793 -27 529 437 

 
      

25990 Kapitalkonto     

25990110 Kapital -808 686 952 -926 838 021 

25990113 Avdrag innlån -98 810 725 0 

25990115 Kapital avskrivninger -311 581 842 0 

25990 Kapitalkonto -1 219 079 519 -926 838 021 

 
      

25 Bokført egenkapital -1 922 438 502 -1 614 320 437 

 
      

29 Memoriakonti     

29100 Memoriakonti for ubrukte lånemidler     

29100109 Husb. forvaltningslån 27 442 094 26 487 378 

29100195 Låneopptak korr. 2005 (2006) 57 007 380 98 325 296 

29100 Memoriakonti for ubrukte lånemidler 84 449 474 124 812 673 

 
      

29200 Memoriakonti for lån likv.reserven     

29200117 Slamtømming, negativt fond 520 339 630 747 

29200 Memoriakonti for lån likv.reserven 520 339 630 747 

 
      

29999 Motkonto for memoriakontiene     

29900102 Slamtømming, negativt fond -520 339 -630 747 

29999010 Totalt ubrukte lånemidler -84 449 475 -124 812 674 

29999 Motkonto for memoriakontiene -84 969 814 -125 443 421 

29 Memoriakonti 0  0 
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Spesifikasjon drift – virksomhetene pr rammeområde  

 

  Virksomhet Regnskap Regulert budsjett Avvik Forbruk i % 

119 Rådmannens ledergruppe 23 612 439 23 038 760 -573 679 102 % 

120 HR-avdelingen 32 846 775 34 962 100 2 115 325 94 % 

121 Økonomiavdelingen 21 853 935 23 145 700 1 291 765 94 % 

123 Serviceavdelingen 49 147 900 49 147 900 0 100 % 

124 IKT-avdelingen 14 772 238 14 650 000 -122 238 101 % 

1 Formannskapet 142 233 287 144 944 460 2 711 173 98 % 

164 Kultur 42 459 643 42 562 300 102 657 100 % 

200 Felles - oppvekst 7 077 284 6 782 105 -295 179 104 % 

201 Brattås barnehage 5 099 785 5 100 100 315 100 % 

203 Frednes og Skrukkerød barnehager 10 153 995 10 266 300 112 305 99 % 

204 Hovenga & Osebakken barnehage 8 705 887 8 355 300 -350 587 104 % 

205 Kirketjernet og Vestsiden barnehager 9 870 717 10 025 400 154 683 98 % 

207 Lundelia barnehage 6 633 756 6 497 600 -136 156 102 % 

208 Lyngveien barnehage 5 772 637 5 886 000 113 363 98 % 

212 Vallermyrene barnehage 6 947 874 6 870 900 -76 974 101 % 

215 Flåtten barnehage 8 646 038 8 252 700 -393 338 105 % 

217 Kommunal innsats i private barnehager 168 304 051 165 636 000 -2 668 051 102 % 

226 Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT) 27 679 168 26 742 600 -936 568 104 % 

229 Borge skole 39 878 941 39 160 550 -718 391 102 % 

230 Brattås skole 14 678 417 14 768 014 89 597 99 % 

231 Brevik oppvekstsenter 19 693 114 19 452 925 -240 189 101 % 

232 Grønli skole 19 194 463 19 230 651 36 188 100 % 

233 Heistad skolene 56 049 697 55 117 737 -931 960 102 % 

235 Klevstrand skole 13 912 174 14 163 886 251 712 98 % 

237 Myrene skole 20 207 723 20 284 429 76 706 100 % 

240 Stridsklev skole 29 994 225 30 061 920 67 695 100 % 

241 Langangen og Tveten skoler 24 119 847 24 119 847 0 100 % 

242 Vestsiden skole 31 504 353 31 683 036 178 683 99 % 

244 Kjølnes ungdomsskole 21 579 945 21 229 100 -350 845 102 % 

245 Stridsklev ungdomsskole 13 297 149 12 749 800 -547 349 104 % 

246 Tveten ungdomsskole 20 395 573 20 165 900 -229 673 101 % 

250 Porsgrunn kommunale kulturskole 10 089 005 10 250 300 161 295 98 % 

251 Porsgrunn voksenopplæringssenter 15 878 275 16 401 800 523 525 97 % 

252 Klokkerholmen m.m. 2 376 639 2 405 800 29 161 99 % 

280 Barnevern 76 996 006 72 233 680 -4 762 326 107 % 

2 Barn, unge og kultur 737 196 382 726 456 680 -10 739 702 101 % 

129 Tjenestekontoret 10 676 353 10 951 435 275 082 97 % 

300 Felles - helse og omsorg 5 455 556 4 545 605 -909 951 120 % 

301 Familiehelsetjenester 23 956 760 24 639 600 682 840 97 % 

304 Legetjenester og miljørettet helsevern 47 144 319 47 709 400 565 081 99 % 

306 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg 57 381 944 61 341 700 3 959 756 94 % 
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Virksomhet Regnskap Regulert budsjett Avvik Forbruk i % 

      

307 NAV Porsgrunn 105 088 155 106 453 600 1 365 445 99 % 

310 Vestsiden sykehjem 12 836 975 11 011 300 -1 825 675 117 % 

311 Frednes sykehjem 41 691 682 39 997 700 -1 693 982 104 % 

312 Doktorløkka 40 137 219 42 636 500 2 499 281 94 % 

313 St.Hansåsen sykehjem 58 332 271 58 332 271 0 100 % 

314 Brevik sykehjem 42 422 664 40 968 900 -1 453 764 104 % 

315 Mule sykehjem 47 651 034 47 651 034 0 100 % 

317 Hjemmetjenesten Vest 19 391 126 19 393 500 2 374 100 % 

318 Hjemmetjenesten Stridsklev 28 893 055 29 600 900 707 845 98 % 

319 Hjemmetjenesten Eidanger 34 977 493 35 383 400 406 497 99 % 

320 Hjemmetjenesten Brevik 14 232 385 14 232 385 0 100 % 

321 Hjemmetjenesten Herøya 30 656 846 32 309 800 1 667 006 95 % 

322 Miljøarbeidertjenesten 141 417 609 143 782 420 2 364 811 98 % 

325 Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter 83 371 856 83 693 870 322 014 100 % 

390 SAMBA 4 393 744 4 580 200 186 456 96 % 

3 Helse og omsorg 850 109 045 859 215 520 9 121 118 99 % 

603 Brann- og feiervesen 36 084 328 36 026 200 -58 128 100 % 

606 Kommunalteknikk 43 619 153 44 493 400 874 247 98 % 

626 Bygg- og eiendomsdrift 120 152 040 120 152 040 0 100 % 

666 Byutvikling 16 187 398 17 801 800 1 614 402 91 % 

4 Miljø og byutvikling 216 042 919 218 473 440 2 430 521 99 % 

400 Kirke og trossamfunn 21 800 949 21 348 100 -452 849 102 % 

5 Kirker 21 800 949 21 348 100 -452 849 102 % 

700 Ikke fordelte utgifter/inntekter -22 933 878 -26 335 000 -3 401 122 87 % 

6 Ikke fordelte utgifter/inntekter -22 933 878 -26 335 000 -3 401 122 87 % 

  Sum rammeområdene 1 944 448 703 1 944 103 200 -330 860 100 % 
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Uttalelse fra ledelsen  
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2. Rådmannens innledning   

 
Kommunens samfunnsoppdrag 

Porsgrunn kommune brukte i 2017 ca. 2200 årsverk og ca. 2,8 milliarder av skattebetalernes midler for å 

gjennomføre det samfunnsoppdraget som kommuneorganisasjonen er pålagt av Stortinget og eget bystyre  å 

utføre. Drøyt 90 prosent av disse ressursene ble brukt til de helt grunnleggende delene av oppdraget: omsorg 

for gamle, syke og pleietrengende for øvrig, gode oppvekstsvilkår for barn og unge, samt samfunnsutvikling i 

vid forstand – inkludert kultur- og idrettsarbeid, planlegging i alle varianter, samt bygging og vedlikehold av 

veier, bygninger og kommunal infrastruktur for øvrig. I tillegg brukes betydelige ressurser på befolkningens 

trygghet i form av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, herunder brann- og redningsvesen.  

For å kunne utføre disse tjenestene på en effektiv måte og med gode brukeropplevelser, er det i tillegg 

nødvendig å ha kompetent ledelse og gode støttefunksjoner innen service, HR, økonomi og 

digitalisering/IKT. 

Det utvikles stadig bedre metoder for å måle nivå og utvikling – både kvalitativt og kvantitativt på 

tjenesteproduksjonen. I disse målingene sammenligner vi oss gjerne med oss selv i tidligere år og med andre 

kommuner. Jevnt over scorer kommunen godt på disse undersøkelsene – både hva gjelder utvikling og nivå. 

Dette er det viktig å minne oss selv på i en hverdag som tidvis og rimeligvis ofte er preget av fokus på 

enkeltsaker og enkelthendelser. 

Informasjon om hva kommunen holder på med er tilgjengelig hver dag og hver time i mange kanaler. Slik skal 

det være. Kommunen har, og skal ha et kontinuerlig søkelys på seg fra innbyggerne. Dette bidrar 

eksempelvis til at vi hele tiden blir minnet på at det er viktig å holde bevisstheten om etikk, service- og 

kundeorientering, kvalitet og effektiv bruk av de midler skattebetalerne stiller til disposisjon, høyt. Måten vi 

opptrer på er dessuten helt avgjørende for å beholde et godt omdømme. Dette er det viktig å tenke på i alt vi 

foretar oss – omdømme bygges i millimeter og kan rives ned i kilometer. 

 

Økonomi 
Porsgrunn kommune hadde i 2017 et netto driftsresultat på 59,8 millioner kroner. Dette er et tilfredsstillende 

resultat, men ikke bedre enn det må være, og er dessuten en nedgang fra vel 80 millioner kroner i 2016. 

Mange synes å mene at kommunen med slike resultater burde kunne bruke mere penger på all verdens gode 

formål. Det er en stor misforståelse. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2014 for å finne at kommunen gikk med 

et underskudd på ca. 70 millioner kroner.  

For at kommunen skal beholde sin økonomiske handlefrihet er det viktig at overskudd i all hovedsak brukes 

til å bygge opp buffere (fonds) for å kunne håndtere uforutsette kostnader og dårligere tider. Kommunenes 

økonomi speiler utviklingen i økonomien nasjonalt. Det er enighet i alle fagmiljøer om at den offentlige 

økonomien må strammes inn, rentenivået er igjen i ferd med å stige og flertallet av velgerne ønsker seg 

lavere skatter. Det er nok elementer som gjør at også Porsgrunn kommune må forberede seg på trangere 

tider. 

Utviklingen i kommunens driftsresultat i de fire årene fra og med 2014 til og med 2017 er nær norgestoppen i 

resultatforbedring. Noe av dette skyldes selvsagt forhold utenfor kommunens kontroll, men i hovedsak 

skyldes dette fornuftige prioriteringer og god budsjettdisiplin i alle ledd. Systemet med forbedringsmål alene 

har bidratt til at kommunen har effektivisert driften med ca. 200 millioner kroner de siste årene. 

Budsjettdisiplinen kan illustreres med at kommunen i 2017 hadde et budsjettavvik på kr. 300.000,- (0,026%), 

målt mot et bruttobudsjett på 2,8 milliarder kroner.  

Det drives kontinuerlig forbedringsarbeid i kommunen. Dette arbeidet må fortsette med uforminsket styrke – 

ikke minst fordi vi må innse at kommuneøkonomien generelt i landet vil bli strammet inn, og fordi det er grunn 

til å anta at kommunene kommer til å bli pålagt nye oppgaver uten korresponderende inndekning over 

statsbudsjettet. 
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Det nye arbeidslivet 
Antall årsverk i kommuneorganisasjonen vil trolig ikke øke nevneverdig i åra som kommer. Det vil det ikke 

være økonomi til og det vil heller ikke være tilgang på nok arbeidskraft. En god illustrasjon på dette er at 

dersom vi skulle utføre kommunens lovpålagte tjenester på samme måte som i dag (med dagens 

arbeidsprosesser) ville Porsgrunn kommune innen helse- og omsorgssektoren alene måtte få tilgang på all 

arbeidskraftreserve som oppstår i hele Porsgrunnssamfunnet.  

Disse faktorene, samt økende muligheter for å ta i bruk ny teknologi, vil føre til at vi må kreve stor 

endringsvilje og -evne av oss selv. Noen jobber vil bli helt borte, samtidig som nye jobber heldigvis vil oppstå. 

Forskjellen fra tidligere er at disse endringene og det tilhørende behovet for endringsvilje og -evne, både for 

kommuneorganisasjonen som helhet og ned på individnivå, går mye raskere enn vi har vært vant til. 

 

I denne sammenheng er det også viktig å understreke at konkurransen om kompetansen kommer til å bli 

kraftig skjerpet.  

For det første har de som kommer inn i arbeidslivet i dag en helt annen kompetanse og grunnutdanning enn 

for bare noen tiår siden.  

For det andre har denne arbeidskraften både en mye høyere attraktivitetsverdi, og for det tredje velger 

arbeidskraften nå i jobber på et stadig større geografisk område.  

Vi må som kommuneorganisasjon ha evne til å konkurrere om denne arbeidskraften. Det betyr bl.a. at vi må 

samarbeide om å vedlikeholde og videreutvikle et godt omdømme, både som kommune og som arbeidsgiver, 

vi må ha en bedriftskultur som oppfattes som attraktiv, vi må legge mye større vekt på å integrere 

nyutdannede og folk med annen kulturell bakgrunn og vi må tilby tidsriktige arbeidsverktøy.  

 

Samarbeid med nabokommuner 
Vi har i dag utviklet og driver en rekke samarbeider med en eller flere av våre nabokommuner. Disse fungerer 

godt, og posisjonerer vår region vesentlig bedre for strukturelle endringer (f.eks. i staten) enn tilfellet ville ha 

vært om vi hadde stått alene.  

Vi må fortsatt ha trykk på å forsvare og videreutvikle de (mange) samarbeidsløsninger som finnes. Vi må 

heller ikke miste motet når det gjelder å anstrenge oss for å få til samarbeid på nye områder.  

Dessverre har 2017 vært preget av at for mange velbegrunnede og svært godt utredede forslag til nye 

samarbeidsløsninger har strandet eller blitt redusert i omfang. Ofte er det emosjonelle – og ikke 

saklige/logiske argumenter – som velter slike anstrengelser. Eksempler på dette fra 2017 er forsøkene på å 

få til et bredt samarbeid om brann og beredskap, om legevakt og om integrering av kemnerfunksjonen med 

arbeidsgiverkontrollen.  

Dette vil regionen og enkeltkommunene tape på – både i konkurransen om arbeidskraften, i penger og, som 

nevnt over, i konkurransen om posisjon i forhold til strukturendringer innen virksomheter og etater vi selv ikke 

har herredømme over. 

 

Heldigvis har vi på noen av de ovennevnte områdene (brann og legevakt, m.fl.) gode prosesser om 

fellesløsninger – dog med færre deltakerkommuner enn det som burde ha vært tilfelle. 

 

Samarbeid internt 
I Porsgrunn kommune har vi et godt og velfungerende samarbeid med de ansattes organisasjoner. Dette er 

ikke noe som kommer av seg selv – slikt samarbeid må pleies og vi må forstå og respektere hverandres 

roller.  

Godt samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner kan av og til oppleves som krevende av begge eller 

den ene parten. Det er da viktig at partene forstår betydningen av godt samarbeid som en enestående 

konkurransefaktor.  

Man får ikke fram verdiene av samarbeid dersom det kun stilles krav til en av partene i et samarbeid. 

Oppmerksomheten om dette er heldigvis tydelig for alle involverte parter i Porsgrunn kommune.  
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Kravene til gjensidig rolleforståelse og gjensidig samarbeid er helt avgjørende for en velfungerende 

organisasjon og for at vi på en effektiv måte kan løse vårt samfunnsoppdrag. 

 
 
Porsgrunn, 23. mars 2018 
 
 
Per Wold 
Rådmann 
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3. Økonomisk analyse  
 

Den økonomiske utviklingen i 2017 
Den økonomiske utviklingen i 2017 ble ganske positiv for de fleste av landets kommuner som følge av 

sterkere vekst i kommunenes skatteinntekter enn det som var forutsatt i forslaget til statsbudsjett.  De fleste 

kommuner legger statsbudsjettets forutsetninger til grunn for sine egne inntektsanslag.  

 

Porsgrunn kommunes regnskap for 2017 er avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på 28 mnok, - 

herav bidro sterkere skattevekst enn forutsatt med 12 mnok.  

Tabellen nedenfor viser hvilke avvik i f.t. budsjett som bidro hvor mye til årets overskudd. 

 
Tabell 2.1: Avvik mellom regnskap og justert budsjett 2017. 

Tall i mnok Beløp  

Skatt og rammetilskudd 12,2 

Div andre inntekter/utgifter 2,8 

Netto finans  13,6 

Sum rammeområdene -0,3 

Sum netto avvik - mindreforbruk 28,3 

 
Avviket på div andre inntekter/utgifter gjelder primært høyere tilskudd enn budsjettert til bosetting og 

integrering av flyktninger. Netto finansutgift ble lavere enn budsjettert, - høyere finansinntekter og lavere 

renteutgifter. Inkl. her er også effekten knyttet til at nivået på kalkylerenten på selvkostområdene, - vann, 

avløp og renovasjon, - ble noe høyere enn budsjettert opprinnelig.  

Resultatet i den underliggende drift, - sum netto utgift på rammeområdene, er i tråd med budsjett - avviket 

her er mindre enn 1 promille.  

 
 
Diagram 2.1: Resultatutvikling 2014 – 18. 

 
 
Her illustreres den solide utviklingen i brutto og netto driftsresultat fra 2014 til – 16.  

Resultatnivåene for 2018 som her vises er budsjett-tall. Årsaken til det lavere nivået i 2018 sammenlignet 

med både 2016 og -17 er engangseffekter i disse to årene, - det gjelder særlig ekstraordinære skatteinntekter 

samt at det er forventet lavere finansinntekter i 2018 sammenlignet med både 2016 og -17.  

Nivået på brutto driftsresultat i Porsgrunn sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner, - SSBs 

kommunegruppe 13, illustreres i diagrammet nedenfor. Her vises bto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt. 
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Diagram 2.2: Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt. 

 
 
Her illustreres både resultatnivå og resultatutvikling relativt til Gr13-kommunene. Porsgrunn har 

gjennomgående et svakere brutto driftsresultat enn gjennomsnittet for Gr13. Dette har vært økonomisk mulig 

fordi Porsgrunn har hatt høyere finansinntekter enn de fleste andre kommuner. Diagrammet illustrerer at 

resultatforbedringen i 2015 og – 16 var betydelig sterkere enn snittet i Gr13 i samme periode. Det er en noe 

svakere utvikling i 2017 enn Gr13 og fortsatt ligger godt under Gr13 på resultatnivå i 2017. Det gjenstår 105 

mnok før vi har et brutto driftsresultat målt i f.t. brutto driftsinntekt som er på nivå med gjennomsnittlig 

resultatnivå i Gr13.  

 
Endringen i netto finans i årene fra 2014 til  -18, - jfr diagram 2.1, er relativt liten.  

Det fremgår av tabell 2.2 nedenfor at både finansinntekter og -utgifter er lavere i 2017 enn de var i 2014.  

Finansinntektene i 2017 er 15 mnok lavere enn de var i 2014, - herav bidro redusert utbytte fra Skagerak 

Energi med 7 mnok i f.t. 2014.  

På den andre siden fremgår det at finansutgiftene i 2017 var lavere enn i de foregående årene. Det er det 

rekordlave rentenivået som bidrar til dette, - avdragsutgiftene har økt i denne perioden. 

 
 
Tabell 2.2: Finansinntekter og – utgifter 2014 – 2017 

Tall i mnok  2014 2015 2016 2017 
Endring 
2016 -17 

Utbytte Skagerak -24,2 -9,6 -13,1 -16,9 -3,8 

Finansforvaltning – avkastning -49,8 -25,3 -42,1 -42,0 0,1 

Finansinntekter forøvrig -6,2 -8,3 -7,1 -6,8 0,3 

A Sum finansinntekter -80,2 -43,2 -62,3 -65,7 -3,4 

Renter- finansutg. 68,6 61,6 48,9 43,8 -5,1 

Avdragsutgifter 67,5 69,6 74,6 79,1 4,5 

B Sum finansutgifter 136,1 131,2 123,5 122,9 -0,6 

Netto finans (A-B) 55,9 88,0 61,2 57,2 -4,0 

 
Diagrammet nedenfor viser nivået på netto driftsresultat i Porsgrunn sammenlignet med både noen 

nabokommuner og med gjennomsnittet i gruppen på om lag 45 mellomstore kommuner, - SSBs 

kommunegruppe 13. 
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Diagram 2.3: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt 2014 – 17. 

 
 
Her fremgår det at Porsgrunn har hatt en klar resultatforbedring, - også sammenlignet med de øvrige som 

vises her. Nesten uten unntak er det paralelle årlige endringer i disse kommunene, - og alle har svekket 

resultat fra 2016 til - 17. 

 
 
Realisering av vedtatte forbedrings- og innsparingsmål i 2017. 

De vedtatte forbedrings- og innsparingsmål på til sammen 25 mnok i 2017 må anses å ha blitt realisert. Det 

klareste uttrykket for det er at rammeområdene samlet hadde et resultat tilsvarende likt null. De ulike 

virksomhetenes har varierende utfordringer med å nå sine respektive innsparingsmål. 

 

3.1  Driftsregnskapet 

Disponible inntekter 
Tabellen nedenfor er en spesifikasjon av disponible inntekter i driftsregnskapet - /budsjettet. Her vises såkalte 

frie disponible inntekter til bruk i drift. 

 
Tabell 2.3: Disponible inntekter til fordeling – skjema 1.A. 

Tall i mnok 
Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Avvik 2017 

Regnskap 
2016 

Skatt på inntekt og formue -954,5 -940,0 -14,5 -899,4 

Ordinært rammetilskudd -866,7 -868,9 2,3 -861,7 

Skatt på eiendom -141,0 -140,5 -0,5 -131,8 

Andre generelle statstilskudd -85,4 -82,9 -2,5 -77,5 

SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -2 047,6 -2 032,3 -15,3 - 970,4 

Renteinntekter og utbytte -65,8 -55,8 -10,1 -62,5 

Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter 31,0 34,4 -3,4 41,2 

Avdrag på lån 79,1 79,2 -0,1 74,6 

NETTO FINANSINNT/-UTGIFTER 44,2 57,9 -13,6 53,3 

Til ubundne avsetninger 33,4 33,4 0,0 32,9 

Til bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 
 

Bruk tidl års regnskm mindreforbruk -27,5 -27,5 0,0 -0,8 
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Bruk av bundne avsetninger -0,1 0,0 -0,1   

NETTO AVSETNINGER 5,8 5,8 -0,1 32,1 

Overført til inv.regnskapet 24,6 24,6 0,0 15,0 

REGNSKAPSM. MINDREFORBRUK 28,6 0,0 28,6 27,5 

TIL DISP. FOR RAMMEOMRÅDENE -1 944,4 -1 944,1 -0,3 -1 842,5 

 

I kolonnen «Avvik 2017» vises her de avvikene i f.t. budsjett som er oppsummert i tabell 2.1.  

 

Rammeområdene 
Tabellen nedenfor netto utgift pr. rammeområde. Den viser dermed hvordan inntektene i tabell 2.3 blir 

disponert fordelt på disse områdene.  

Som vedlegg bak i dette dokumentet er det vist en spesifikasjon med tall for virksomhetene pr. 

rammeområde.  

For mer info om bakgrunnen for disse tallene vises det til gjennomgangen pr. rammeområde og til 

dokumentet med virksomhetenes årsmeldinger.  

 
Tabell 2.4: Netto utgift pr rammeområde. 

Beløp i mnok 
Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Avvik 2017 

Regnskap 
2016 

Endr. %-vis 
2016 - 17 

Formannskapet          142,2        144,9              2,7  134,4 5,8 

Barn, unge og kultur          737,2        726,5        -10,7  699,4 5,4 

Helse og omsorg          850,1        859,2            9,1  809,9 5,0 

Miljø og byutvikling          216,0        218,5            2,4  193,0 11,9 

Kirker           21,8           21,3          -0,5  21,4 1,9 

Ikke fordelte utgifter/inntekter           -22,9        -26,3          -3,4  -15,7 -45,9 

Sum     1 944,4     1 944,1          -0,3      1 842,5  5,5 

 

Oppsummert kommentarer vedr vekst i f.t. 2016 samt om avvik i f.t. budsjett i 2017: 

Formannskapet.  

Veksten på dette området fra 2016  er på 5,8 % og gjelder særlig utgifter i f.m. valget i 2017 på om lag 2 

mnok samt Porsgrunns utgifter vedr kommunale tolketjenester økte med nærmere 2 mnok. Det var i 2017 

også en vekst i skyssutgifter vedr barn i skole og barnehage på over 10 %. Korrigert for disse forholdene er 

veksten for øvrig på området på nivå med gjennomsnittlig lønns- og prisvekst. 

 
Barn, unge og kultur. 

Veksten på dette området er på 5,4 %. Sterkest vekst er det på Barnevern, - her inkludert de nye botiltakene 

for mindreårige flyktninger samt i Tilskudd til private barnehager. Voksenopplæringen hadde også en sterk 

økning som følge av økt satsing på integrering. Veksten samlet på skolene er på nivå med lønns- og 

prisvekst, - samtidig er elevtallet gått ned ca 1 %.  

Målt mot budsjett var det i 2017 her et merforbruk på 10,7 mnok, tilsvarende knapt 1,5 %. Størst merforbruk 

var det på Barnevern og Tilskudd til private barnehager med til sammen 7,5 mnok. 

 

 

 



18/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget - 18/04062-1 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget : Årsberetning 2017

 Årsberetning 2017 
 

10 
 

Helse og omsorg. 

Samlet for området var det en vekst på 5 %. NAV hadde en vekst på bare 1, 4 %. Hjemmetjenestene økte 

med 3,3 %, sykehjemmene med over 5 %.  

Det var budsjettert med sterkere vekst enn det som fremgår av regnskapet, - samlet mindreforuk er på 9,1 

mnok. Det er særlig Miljøarbeidertjenesten og Psykisk helse og rusomsorg som har mindreforbruk i f.t. 

budsjett med til sammen over 6 mnok. Det er ikke minst usikkerheten knyttet til tilskuddsordningen vedr 

ressurskrevende brukere som er sterkt medvirkende til det. 

 

By og miljøutvikling. 

Den relativt sterke veksten på dette området, - 11,9 %, gjelder primært økt satsing på vedlikehold på 

kommunale bygg og boliger,  samt økte utgifter knyttet til avtaleforholdet med Porsgrunn Boligstiftelse. 

Sammenholdt med budsjett er det her et mindreforbruk på 2,4 mnok, fordelt på Kommunalteknikk og 

Byutvikling. 

 

Kirker og trossamfunn.  

At det er nedgang fra 2016 til – 17 skyldes endringer knyttet til tilskudd til andre trossamfunn, - færre 

tilskuddsberettigede medlemmer. Tilskuddet til Fellesrådet er i h.t. budsjett. 

 

Ikke-fordelte utgifter og inntekter. 

Her er avviket i f.t. budsjett betydelig lavere enn det har vært de siste par årene.  

Årets lønnsreserve gikk i sin helhet med til håndtering av årets sentrale og lokale lønnsoppgjør.  

Det som er bokført som pensjonsutgift i 2017 er tilnærmet det som i samsvar med budsjettforutsetningene ble 

fordelt på rammeområdene/virksomhetene.  

Ett element som bidrar til avvik mot budsjett gjelder periodisering av variabel lønn opptjent i desember som 

utbetales i januar. Det er i 2017 en økning i f.t. -16 på 2,4 mnok som blir ført her som en ikke-fordelt utgift. 

 

3.2 Investeringsregnskapet 

Investeringsnivået i Porsgrunn har vært relativt høyt i de siste to årene og vil i h.t. økonomiplanen øke 

ytterligere i 2018 for deretter å gå ned. I diagrammet nedenfor viser de blå søylene regnskapstall og de røde 

er fra økonomiplanen. 

 

Diagram 2.4: Investeringsnivået 2013 -2021 - inv. i anleggsmidler i mnok. 

 
Nedenfor vises de større investeringsprosjektene i 2017, - prosjekt med sum påløpt i året over 3 mnok.  
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Prosjektene med negative avvik i f.t. budsjett i 2017 blir inndekt ved budsjetterte bevilgninger i 2018. 

 

Tabell 2.5 Større investeringsprosjekt 

  Tall i mnok Regnskap Regulert budsjett Avvik 

3729 Sykehjemsutbygging 179,2 163,2 -15,9 

2148 Brevik Oppvekstsenter 91,0 82,7 -8,3 

7311 Rehabilitering avløp ÅBEV 41,9 39,0 -2,8 

7221 Rehabilitering vann ÅBEV 30,7 37,5 6,8 

6961 Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV 12,3 21,9 9,6 

7278 Utskiftning av PREMO vannledning 11,9 8,0 -3,9 

7370 Ledningsanlegg avløp Franklintorget 9,2 7,4 -1,8 

20 Belønningsordningen 5,8 7,0 1,2 

5428 Kjølnes - ny svømmehalll 5,3 8,0 2,7 

7280 Tiltak i forb. med vanndirektivet 4,6 6,7 2,2 

7733 Div. vegutbedringer ÅBEV 4,5 4,6 0,1 

 

I tabellen nedenfor vises samlet kostnad i investeringsregnskapet, finansieringsbehovet, og hvordan dette er 
finansiert. 
Her fremgår det at investeringsnivået i Porsgrunn i 2017 var lavere enn regulert budsjettert. Dette innebærer 
også mindre bruk av både fonds og lånemidler enn budsjettert. 
 

Tabell 2.6: Investeringsregnskapet  - skjema 2A 

Tall i mnok Regnskap 2017 Oppr. budsjett Regulert  budsjett Regnskap 2016 

Investeringer i anleggsmidler 448,4 466,9 527,2 356,5 

Utlån og forskutteringer 68,9 67,9 69,0 96,5 

Avdrag på lån 19,7 6,7 6,7 21,4 

Avsetninger 19,9 2,0 11,1 55,1 

ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 557,0 543,5 614,0 529,6 

Bruk av lånemidler -200,5 -219,1 -265,9 -268,6 

Inntekter fra salg anl.midler -9,8 -2,0 -11,5 -31,5 

Tilskudd til investeringer -260,7 -254,0 -259,9 -80,7 

Mottatte avdrag/renter på utlån mm -18,7 -5,0 -5,0 -70,6 

Andre inntekter -3,3 0 -2,1 -0,9 

SUM EKSTERN FINANSIERING -493,1 -480,1 -544,3 -452,5 

Overført fra driftsregnskapet -26,6 -25,0 -24,6 -17,5 

Bruk av avsetninger -37,3 -38,4 -45,1 -59,6 

SUM FINANSIERING -557,0 -543,5 -614,0 -529,6 

 

3.3 Kommunens finansielle situasjon 

Nedenfor redegjøres det for noen sentrale forhold knyttet til kommunens finansielle situasjon. 
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Det fremgår i den første tabellen nedenfor at sum fonds er i ferd med å komme opp igjen på nivået i 2014. 

Det er særlig disposisjonsfonds det har vært endringer på og er i ferd med å komme opp på et nivå som gir 

forsvarlig handlingsrom til å takle uforutsette svingninger i både utgifter og inntekter.  
 

Tabell 2.7: Fondsmidler  

 Tall i mnok 2014 2015 2016 2017 

Disposisjonsfond 140,6 77,3 110,7 143,1 

Bundne driftsfond 37,3 42,0 48,4 46,4 

Ubundne investeringsfond 509,7 498,9 496,9 471,2 

Bundne investeringsfond 7,0 6,6 7,6 17,6 

Sum  694,6 624,8 664,6 678,3 

 

Tabellen nedenfor er en oversikt over større fonds, - disposisjonsfond og ubundne investeringsfond. 

Endringene avspeiler bruk og avsetninger de aktuelle årene på disse fondene. 

 

Tabell 2.8: Oversikt større fonds  –  pr. 31.12. 

 Tall i mnok 2014 2015 2016 2017 

Realverdifond * 83,5 48,0 55,3 81,1 

Bufferfond finans * 35,1 9,7 35,3 35,3 

Campus Kjølnes   42,1 40,1 35,2 29,9 

Virksomhetenes resultatfond * 7,8 8,7 8,3 9,3 

Energifond * 2,1 2,1 2,1 2,1 

Kapitalfond - langsiktig plassering  376,3 373,1 390,6 381,6 

Nye sykehjemsplasser 36,4 36,4    

Brevik oppvekstsenter 12 12 12  

Utbygging – Kammerherreløkka 5 5 5 5,0 

Rundkjøring - Enger * 4,9 4,9 4,9 4,9 

Tomte- og boligfond 27,9 27,7 46,4 50,1 

Fond - forskottering av spillemidler * 4,4 2,4 4,7 4,5 

IKT-satsing *    5,9 

Sum  637,5 567,1 599,8 609,7 

*) Disposisjonsfond 

 
 
Forvaltningen av finansielle aktiva 

Det rapporteres i egen sak til bystyret om finansforvaltningen, - både plasseringer og lån. Vårt 

finansreglement angir de rammer og retningslinjer som forvaltningen skal skje innenfor. Det bekreftes her at 

forvaltningen i 2017 foregikk uten noen avvik i f.t. disse rammene og retningslinjene  

 

I tabellen nedenfor vises en oppsummering av aktivaforvaltningen i 2017.  
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Tabell 2.9: Forvaltning av finansielle aktiva  – saldo og avkastning pr. aktivaklasse i 2017. 

 Beløp  i mnok 
Saldo 

31.12.16 
Saldo 

31.12.17 
Kjøp/salg i 

2017 
Avkastn. i 
mnok - 17 

Avkastn. i  % 
-17 

Lange midler: 

  
  

 
  

Globale Aksjer   102,4 106,9 -12,0 16,4 17,9 

Norske Aksjer  46,70 36,4 -16,0 5,6 18,0 

Eiendomsfond   34,60 60,9 22,7 3,6 6,9 

Pengemarked Norge   41,20 31,1 -10,7 0,6 1,6 

Norske Obligasjoner   107,50 108,3 -3,0 3,8 3,6 

Globale Obligasjoner   108,00 129,5 16,0 5,5 4,7 

Global Høyrente 29,00 30,7 0,0 1,6 6,1 

Anleggsobligasjoner 148,30 128,7 -24,4 4,9 3,5 

Sum 617,7 632,4 -27,4 42,0 6,9 

Driftslikviditet:           

Sum 256,0 263,0 7,0 3,4 1,5 

Sum finansielle aktiva 873,7 895,4 -20,4 45,4 4,7 
 

Samlet avkastning når også driftslikviditet tas med var på 45,4 mnok, - tilsvarende 4,7 %. 

Andelen som gjelder våre langsiktige plasseringer hadde en avkastning på 42 mnok, tilsvarende 6,9 %.  Det 

var særlig aksjeplasseringene som bidro til dette gode resultatet, med en avkastning på 22 mnok tilsvarende 

18 % i 2017. 

 

Lånegjeld. 
Tabellen nedenfor viser hvordan kommunens lån fordeler seg på långivere/type lån. For lån til kommuner er 

det slik at Kommunalbanken er den eneste aktøren som kan konkurrere med å legge ut egne obligasjons-

/sertifikatlån. 

I Husbanken tar kommunen opp lån som lånes videre ut, - såkalte startlån. 
 

Tabell 2.10: Lånegjeld fordelt på långiver  

Beløp i mnok Gjeld mnok Antall lån 
Gjeld %-vis fordelt pr 

långiver 

Kommunalbanken  1396 6 48 

Obligasjons- /sertifikatlån 1302 5 44 

Husbanken  251 12 8 

Påpløpte ikke betalte avdrag -13   

Sum lån  2 936 23 100 

 

Diagrammet nedenfor viser netto lånegjeld, -  gjeldsnivået og – utviklingen i Porsgrunn sammenlignet med 

noen nabokommuner og med Gruppe 13. Tallene som ligger til grunn for diagrammet er hentet fra KOSTRA 

og innholdet i «netto lånegjeld» der er sum lånegjeld korrigert for utlån (startlån) og for ubrukte lån.  

Det er ikke korrigert for lån vedr selvkostområdene, en vesentlig del av veksten i lånegjelden i Porsgrunn 

særlig de siste par årene gjelder disse områdene. 

 

Det fremgår her at Porsgrunn hadde et relativt høyere nivå tilbake i 2012 og – 13 enn det vi ser i 2017. 

Veksten har vært svakere enn i Gruppe 13 og ikke minst fremgår det at Larvik har hatt en relativt sterk vekst 
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de siste tre – fire årene. Skien har hatt en enda svakere vekst enn Porsgrunn de siste årene. Sandefjord har 

en annen policy enn de aller fleste andre kommuner ved at de i utgangspunktet ikke bruker lån som 

finansieringskilde for investeringer, - bare egenkapital og tilskudd. Økningen i 2017 skyldes 

kommunesammenslåing. 

 
Diagram 2.5: Netto lånegjeld kroner pr innb. 2011 - 2017.  

 

 

Diagrammet under viser gjennomsnittlig rente i %  på kommunens samlede lånegjeld pr desember 2013 - 17. 

Rentenivået ble halvert i perioden. Med samme nivå i hele 2017 som i desember -13 ville kommunens 

renteutgift vært ca 45 mnok høyere enn den faktisk var i 2017. Nettoeffekten av en slik nivåforskjell ville vært 

anslagsvis 30 mnok, - korrigert for selvkostområdene, startlån og ordningene med rentekompensasjon. 

Mot slutten av 1. kv. i -18 synes det nå som om den entydige tendensen til nedgang har nådd bunnen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sandefjord Larvik Porsgrunn Skien Gruppe 13



18/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget - 18/04062-1 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Porsgrunn kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget : Årsberetning 2017

 Årsberetning 2017 
 

15 
 

Diagram 2.6: Gjennomsnittsrente for kommunens samlede lånegjeld pr desember 2013 -17. 

 
 
 

Likviditet.  
Som det fremgår av tabellen under er det relativt små endringer i likviditeten over tid. En endring som bidrar 

til nedgangen i nøkkeltallet «Likviditetsgrad» er reduksjonen i sum ubrukte lån, - jfr endringen fra 2015 til – 17 

på over 100 mnok. 

 

 

Tabell 2.11: Likviditet 

 Tall i mnok 2014 2015 2016 2017 

Sum omløpsmidler 1 240 1239 1259 1242 
 - Sum kortsiktig gjeld 428 420 447 454 

 = Arbeidskapital  812 819 812 788 
 + Påløpte feriepenger  147 152 156 162 
 - Ubrukte lån 144 193 125 84 
 - Bundne fond 37 42 48 46 
 - Premieavvik pensjon  217 170 167 146 

 = Likviditetsreserve 560 566 628 674 

Likviditetsgrad (*) 2,9 3,0 2,8 2,7 

*) Likviditetsgrad = Sum omløpsmidler/sum kortsiktig gjeld og er et uttrykk for evnen til å finansiere kortsiktige forpliktelser. Den bør være større 

eller lik 2.  

 

3.4 Oppsummering  – utsiktene framover 

Regnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat så vidt i overkant av det langsiktige målet på 1,75 %. Hvis 

det korrigeres for noen engangseffekter som bidrar til dette resultatet, gjenstår det et resultat på et noe lavere 

nivå. Det er også slik at noen virksomheter har merforbruk i 2017 og er til dels på et varig høyere utgiftsnivå 

enn det er tatt høyde for i budsjettet for 2018.  

For utsiktene fremover bør det også nevnes at Porsgrunn i 2017 hadde nedgang i folketallet. Tilsvarende 

svake tall har vi ikke hatt siden begynnelsen av 1990 - tallet, -  i en periode der Porsgrunn lå på landstoppen i 

arbeidsledighet.  

En befolkningsnedgang slår ut i både lavere inntekter og et redusert utgiftsbehov.  

På inntektssiden har det effekt på rammetilskuddet og da f.o.m. 2019.  
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På utgiftssiden vil effekten i første omgang dreie seg om behov for færre barnehageplasser og hvis det er en 

mer varig tendens vil det innebære færre elever i grunnskolen. Årskullet som ble født i 2017 var på 307, det 

er en nedgang på 50 fra 2016 og er 15 % lavere enn gjennomsnittet i årene etter år 2000.  

 

Dette dreier seg om sentrale forutsetninger i våre økonomiske prognoser som må vurderes nærmere i det 

arbeidet med rullering av økonomiplanen som nå settes i gang. 
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4. Arbeid med å sikre likestilling, integrering, tilgjengelighet og 
en høy etisk standard i kommunen  

 
I dette kapitlet redegjøres det for krav til årsberetning som stilles i Kommunelovens § 48, pkt. 5. 

 
Likestilling og mangfold  

Som arbeidsgiver er Porsgrunn kommune pliktig til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 

likestilling og hindre diskriminering. Pliktene gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion.  

Porsgrunn kommune har overordnede personalpolitiske dokumenter som sier noe om våre holdninger og 

kjøreregler i arbeidet med likestilling og integrering: 

 Personalreglement  

 Rekrutteringshåndbok 

 Etiske retningslinjer  

 Bedriftskultur basert på verdiene: Fellesskap, Likeverd, Mangfold og Raushet  

 Arbeidsgiverstrategi  

 

Porsgrunn kommune ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, både for å beholde de medarbeiderne vi har og 

å rekruttere nye medarbeidere. Vi skal levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for 

videre vekst i kommunen. Et aspekt i dette er å legge vekt på likestilling og likeverd. Vi skal skape attraktive 

arbeidsplasser bl.a. ved å kommunisere ut et tydelig likestillings- og likeverdsperspektiv.  

 

Dette betyr:  

 Et overordnet mål er å gi like muligheter for kvinner og menn ved å gjøre likestilling til en naturlig del 

av kommunens personalpolitikk.  

 Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier.  

 Vi ønsker at kommunens virksomheter skal preges av mangfold og likeverd.  

 Vi oppfordrer kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn til å søke ledige stillinger hos oss.  

 Porsgrunn kommunes IA–arbeid skal bl.a. bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet, tilrettelegge for 

rekruttering av utsatte grupper som har vansker med å få arbeid, og tilrettelegge for at eldre 

arbeidstakere blir lengre i arbeidslivet.  

 Ansatte i Porsgrunn kommune, som ønsker det, skal få heltidsstilling.  

 Ved utlysning av stillinger hvor ett kjønn er underrepresentert, skal søkere fra det underrepresenterte 

kjønnet spesielt oppfordres til å søke. Søkere fra det underrepresenterte kjønn skal prioriteres ved 

ansettelser dersom søkernes kvalifikasjoner er like.  

 Dersom det er kvalifiserte søkere av begge kjønn til en stilling, skal både kvinner og menn som 

hovedregel innkalles til intervju. Hvis det er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, skal minst 

én av disse innkalles til intervju.  

 Ved lokale lønnsforhandlinger skal kommunen ha fokus på prinsippet om lik lønn for arbeid av lik 

verdi. 
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Status – likestilling og mangfold 
 
Beskrivelse av faktisk tilstand: 
 
Likestilling:  

 Ansatte fordelt på kjønn: 
 2015 2016 2017 
Ansatte - totalt 3 002 2 737 2662 

Kvinner 2 332 2 122 2105 
% andel kvinner 78 78 79 

Menn 670 615 557 
% andel menn 22 22 21 

Gjennomsnittsalder kvinner  46 46 
Gjennomsnittsalder menn  46 45 

Fordeling av kjønn blant ansatte holder seg stabil. (kilde: KS – Statistikkpakken) 
 
 
Stillingsstørrelse i % fordelt på kjønn: 

 2015 2016 2017 

Kvinner 68% 72% 74% 
Menn 74% 80% 83% 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse viser en liten tendens til økning fra 2016-2017. For kvinner er økningen 2 

prosentpoeng, og for menn 3 prosentpoeng. (kilde: KS – Statistikkpakken 2017) 

 
 
Heltid – og deltid i Porsgrunn kommune 2017: 

  Antall deltidsstillinger Andel Antall heltidsstillinger Andel 
Kvinner 1722 69% 757 31% 
Menn 247 39% 380 61% 

Årsaken til deltid er blant annet  at  ansatte har delvis permisjon /gradert pensjon.  Rekrutteringsstillinger er 

også omfattet. (kilde: KS-Statistikkpakken 2017) 

 
 
Mangfold og integrering:  

Tall over andel ansatte med innvandrerbakgrunn, og andel innbyggere med innvandrerbakgrunn er følgende:  

  
Andel innvandrere blant 

de ansatte, i % 
Antall innvandrere blant 

ansatte 
Andel innvandrere blant 

innbyggerne, i % 
Antall innvandrere blant 

innbyggerne 

2015 11,3 371 12 3 256 
2016 12,5 410 12,3 3 364 
2017 13,2 445 12,7 3 458 

Vi ser her en økning i andel innvandrere blant de ansatte, fra 2015 til 2017. (Kilde SSB per november) 

 
 Antall personer tatt inn (fra NAV eller 

andre) i arbeidsutprøving pga 
helseproblemer 

Antall personer tatt inn (fra 
NAV eller andre) på 

hospitering 

Antall personer tatt inn 
(fra NAV eller andre) på 

språktrening 
2016 72 66 53 
2017 59 59 43 

Kartleggingen er innhentet via årlig VAMU rapportering fra hver virksomhet. 

 
Dagsverk og sykefravær 

  2015 2016 2017 

Netto mulige dagsverk 553 487   562 228   565 676  

Herav dagsverk sykefravær   46 651    45 016    43 884  
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Sykefravær i % fordelt på kjønn: 

  2015 2016 2017 

Kvinner 9,3 % 8,8 % 8,4 % 

Menn 5,4 % 5,2 % 5,5 % 

Totalt 8,4 % 8,0 % 7,8 % 

 
Iverksatte tiltak: 

Sykefraværsarbeidet i Porsgrunn jobbes det systematisk og langsiktig med, og det er en lang rekke tiltak i 

verktøykassa. I 2017 var det en spesiell oppfølging av utvalgte virksomheter i Oppvekst med 4 obligatoriske 

samlinger for ledere, tillitsvalgte og verneombud.  

 

Tema var: 

 Den praksisendringen som NAV har hatt i forhold til aktivitetskravet ved sykefravær 

 Belastringsmestring  

 Trygg i kommunikasjon 

 AKAN  

 

Det ble startet et arbeid i 2017 for å justere tiltakene i IA–plan for Porsgrunn kommune slik at den harmonerer 

bedre med det Porsgrunn kommune ønsker å fokusere på i årene fremover, for å bidra til måloppnåelse på 

de tre delmålene i IA.  

Det er et spesielt fokus på:  

 tiltak for å øke andelen graderinger blant de som er sykmeldt 

 jobbe med holdninger/bedriftskultur  

 iverksette tilgang for å øke nærværet blant lærlingene 

Dette er et systematisk og langsiktig arbeid, og erfaring fra andre fokusområder tilsier at det vil kunne gi en 

positiv effekt på nærværet.  

 

 
Iverksatte tiltak for mangfold og integrering i 2016  
 
Samarbeidsavtale – tiltaksplasser i kommunale virksomheter 

Våren 2016 skrev NAV Porsgrunn og HR-avdelingen en samarbeidsavtale, som er fulgt opp nærmere i 2017.  

Hensikt med avtalen er følgende: 

 

Avtalen omfatter samarbeid om arbeidstreningsplasser for arbeidssøkere som av ulike årsaker har vansker 

med å komme ut i arbeid. Samarbeidet skal gi den enkelte arbeidssøker, NAV Porsgrunn og Porsgrunn 

kommune positive effekter. 

1. Avtalen skal bidra til å holde kontroll med antall tiltaksplasser i kommunen 

2. Avtalen skal bidra til å øke kvaliteten på gjennomføring av tiltak i kommunen 

3. Avtalen skal bidra til å øke antall tiltaksplasser i kommunen 

4. Avtalen skal bidra til å beskrive administrative forhold knyttet til tiltak. 

Den overordnede ambisjonen med avtalen er å skaffe arbeidssøkere relevant arbeidserfaring og styrke deres 

muligheter for å komme i fast arbeid og bli selvforsørget. 

På sikt kan også flere tiltaksdeltakere i kommunen bidra til at kommunen får lavere utgifter til kommunale 

stønader, fordi deltakerne får kompetanse og flere vil komme i arbeid. 
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Om arbeidet med å sikre en høy etisk standard i kommunen  
I løpet av de siste årene har det blitt et økende fokus på behovet for å arbeide systematisk med henblikk på å 

forebygge korrupsjon og korrupsjonslignende tilstander. Et av tiltakene som ikke minst er etablert med dette 

utgangspunktet er kommunens varslingsplakat. Det har også i 2016 vært fokusert på dette virkemiddelet som 

en mulighet for å melde fra om kritikkverdige forhold.  

 

I 2009 ble det vedtatt etiske retningslinjer for Porsgrunn kommune der det angis følgende som utgangspunkt 

angående forventingene til kommunens ansatte:  

”Det er et grunnleggende prinsipp for Porsgrunn kommune at virksomheten skal baseres på høy 

etisk standard. Bare på dette grunnlag kan kommunen opprettholde og styrke det gode omdømme 

som er nødvendig for dens omfattende aktiviteter.  

Alle ansatte skal overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens 

virksomhet. Dette omfatter både regler som følger av norsk lovgivning, reglementer som er 

utarbeidet for kommunens egen drift og av allment godtatte etiske normer. Ingen ansatte i 

Porsgrunn kommune har myndighet til å gi noen ordre eller instruks eller selv handle på en slik 

måte som kan medføre krenkelse av dette prinsippet.  

Alle ansatte i Porsgrunn kommune skal tilstrebe troverdighet og tillit i det vi gjør og sier, internt og 

eksternt. Kommunen har valgt meroffentlighet og åpen kommunikasjon. Dette krever et bevisst 

forhold til etikk hos den enkelte medarbeider og i kommunen som organisasjon.  

All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for Porsgrunn kommune, skal være korrekt, 

pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.”  

 

Reglementet gjennomgås som et av de obligatoriske temaer ved lederopplæring i forbindelse med 

nyansettelser. I Porsgrunn kommune har det vært jobbet jevnlig med temaet etiske dilemmaer i alle 

virksomheter. Dette for å skape økte bevissthet blant alle ansatte.  

 

Rådmannen har i 2017 satt i gang arbeidet å oppdatere, forbedre og aktualisere den etiske overbygningen 

for kommunens medarbeidere. Bakgrunnen for revisjonen er bla. #metoo-kampanjen i sosiale medier og 

ledelsens plikt til å reagere på seksuell trakassering. 

 

Porsgrunn var relativt tidlig ute m.h.t. etiske krav til finansforvaltningen. Siden 2002 har vi hatt et regelverk på 

dette området som skal sikre at vi ikke har plasseringer i virksomheter som kan skade kommunens 

omdømme  

Vi har egne retningslinjer vedrørende etikk i vårt finansreglement.  

Det er særlig plasseringer i utenlandske aksjer/aksjefond som innebærer utfordringer m.h.t. oppfølging for å 

sikre at de etiske retningslinjene følges. F.o.m. 2015 har våre plasseringer i globale aksjer vært utelukkende i 

fond som er etisk screenet og hos forvaltere som tilfredsstiller kravene i vårt reglement.  

 

Porsgrunn kommune deltar sammen med øvrige kommuner i regionen i Grenlandskommunenes 

Innkjøpssamarbeid(GKI). Regelverket på dette området, dvs. lov og forskrifter om offentlige anskaffelser og 

vårt eget reglement i GKI–kommunene, har som et av flere siktemål å sikre at anskaffelser foregår etisk 

forsvarlig. Og GKI har hatt flere kurs og infotiltak for deltakerne i samarbeidet hvor dette temaet har vært 

sentralt. For GKI er også etisk handel et satsningsområde som det jobbes særskilt med. 
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5. Rammeområdene 

5.1 Formannskapet 

  

Administrasjon 
 
Rammeområdet omfatter følgende virksomheter: 
 

 Rådmannens ledergruppe 

 HR-avdelingen 

 Økonomiavdelingen  

 Serviceavdelingen 

 IKT-avdelingen 

 

Årsverk og sykefravær på rammeområdet. 
 2015 2016 2017 
Antall årsverk 110 112 112  
Sykefravær i % 4,7 5,8  5,2 

 
 
Nøkkeltall  
 

2015 2016 2017 
Gruppe 13  

2017 
Prioritet     
Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen 12,3 % 11,5 % 10,7 % 13,5 %  
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. per innb. 3 199 3 263 3 546 3782 

Produktivitet     
Bto driftsutg. til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb. 2 263 2 384 2 618 3 324 

 

Kommentarer til nøkkeltallene 

Prioritet  

Tallene her viser at andelen årsverk i kommuneadministrasjonen går noe ned disse årene og sammenlignet 

med Gr13 ligger Porsgrunn lavere. Den lavere andelen i Porsgrunn kan nok til dels henføres til at veksten i 

sum årsverk for hele kommunen har vært sterkere enn innen administrasjon.  

Det er for øvrig noe ulikhet kommunene imellom mht hva som defineres som administrasjon og hva som 

defineres som tjenesteyting. Denne ulikheten innebærer at sammenligninger kan være utfordrende. Det er 

nok imidlertid utvilsomt at det er en viss nivå-forskjell mellom Gr13 og Porsgrunn på dette området.    

 

Produktivitet  

Differansen i f.t. Gr13 vedr utgift pr innbygger til administrasjon og styring og andel årsverk i 

kommuneadministrasjonen, korresponderer bra med det lavere utgiftsnivået som her kommer til uttrykk. 

Funksjon 120 Administrasjon er en av flere som inngår i «administrasjon og styring». Det er på funksjon 120 

at Porsgrunn avviker mest i f.t. Gr13 med lavere utgift.  
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Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak på tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017 Status - tiltak pr 31.12.17 

1. System for håndtering av 
kunde-henvendelser 
(CRM) skal 
implementeres. 

CRM-systemet rulles ut i minimum tre 
virksomheter. 

Det har vært noe forsinkelse i 
prosjektet. Systemet er implementert på 
Servicesenteret og det er dialog med de 
første virksomhetene. 

2. Nytt kvalitetsstyrings-
system skal 
implementeres for hele 
organisasjonen.  

Bygge struktur og legge inn dokumenter 
på overordnet/felles nivå.  

Hele Oppvekstområdet er i gang med å 
bygge struktur i TQM, og forbereder 
seg til overgang fra KSS til TQM i løpet 
av 1. kv. 2018. 
Så langt er fremdriften i prosjektet som 
planlagt. 

3. Strategisk kompetanse-
utvikling skal være kjent, 
innarbeidet og brukt for å 
gi mer tydelige og 
operative 
virksomhetsplaner innen 
kompetanse-utvikling. 

3.1 Rutine for kartlegging, lagring og 
oppdatering av kompetanse 
foreligger innen sommer 2017.  

3.2 En enhetlig arbeidsmetodikk og 
skjematikk for kompetanse-
kartlegging tas i bruk innen sommer 
2017. 

3.3 Plan for kompetansetiltak revideres 
med tanke på 2017. 

3.4 Prosjekt e-læring i Grenlands-
samarbeidet settes i drift. 

3.5   Rekrutteringshåndbok og - rutiner 
innarbeides ytterligere i 2017, og 
rekrutteringsstrategi utarbeides for 
innføring fra 2018. 

3.1.Dette er delegert til 
virksomhetslederne. Eventuell 
samlet elektronisk lagring bør 
vurderes opp mot evt fremtidig HR-
system.  

3.2.Dette er delegert til 
virksomhetslederne. Anses ikke 
kost/nytte å utvikle innen punkt 3.1 
er avklart. 

3.3. Utført. 

3.4. Utført. 

3.5. Utført. 

4. Sykefraværet i Porsgrunn 
kommune skal hvert år 
reduseres med 10 % (av 
foregående års resultat). 
Med et sykefravær på 8,3 
% høsten 2016, blir målet 
å komme ned på 7,5 % i 
løpet av 2017. 

4.1  Hygieneprosjekt gjennomføres i 
barnehager for å øke bevisstheten og 
praksis for god håndhygiene. 

4.2  10 faktor medarbeiderundersøkelse er 
et dialogverktøy som skal bidra til 
prosesser for å kunne bedre 
arbeidsmiljøet, og opplevelsen av 
motivasjon og mestring. 

4.1 Utført 

4.2 Sykefraværet i 2017 var 7,8 %.  

      Alle virksomhetene har jobbet med 
dialogprosess rundt de faktorene de 
har valgt å fokusere på. Denne 
prosessen munnet ut i en 
tiltaksplan, som ligger i forlengelsen 
av virksomhetsplanen. 

 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap  
Kommunene har et grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske 

områder. I hht Sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 er kommunene pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse, ha oppdaterte beredskapsplaner, avholde beredskapsøvelser med videre.  

Det har ikke vært alvorlige hendelser der hele kriseledelsen har vært innkalt i 2017. Årets øvelse for 

kriseledelsen var viet temaet «utbrudd av pandemi.» Alle øvelser på dette nivået evalueres og tiltak 

innarbeides i Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Porsgrunn kommune. 

Eksisterende helhetlig Risiko- og Sårbarhetsanalyse er fra 2015 og den skal revideres i 2019. 

Beredskapsleder har deltatt i jevnlige møter i beredskapsnettverket for Grenland og 

katastrofeberedskapsrådet for Grenland. Det har vært avholdt møter i beredskapsutvalget og 

beredskapsrådet.  

I forbindelse med et forhøyet trussel-nivå i nasjonen, ble det i samarbeid med politiet iverksatt noen ekstra 

sikkerhetstiltak rundt store arrangementer i de fleste kommuner i Norge. I Porsgrunn ble dette blant annet 

gjennomført på 17. mai og Barnas Dag. 
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Samfunnsutvikling 
 

Bolig 
 
Nøkkeltall 
 2014 2015 2016 2017 
Nye boliger ferdigstilt 154 192 104 146 

Vedtatte detaljreguleringsplaner 8 7 10 11 

Estimert boligpotensial i vedtatte detaljreguleringsplaner   363 260 280 332 

Estimert boligpotensial i detaljreguleringsplaner på høring  83 180 186 38 

 
 Antallet vedtatte reguleringsplaner er hentet fra planregistret. Mindre endringer og områdeplaner er ikke inkludert. 
 Boligpotensialet estimeres fra vedtatte planer det aktuelle året og omfatter kun bolig (ikke fritidsbebyggelse). Eldre planers 

urealiserte boligpotensial inngår ikke i estimatet.  
 Boligpotensialet beregnes fra planer som ble lagt på høring, men som ikke ble sluttbehandlet det aktuelle året.  

 

Kommentar til nøkkeltallene 

Antall boliger som er ferdigstilt i perioden er 42 boliger opp fra forrige år, men allikevel under det ønskelige. 

Porsgrunnssamfunnet bør ha rom for en produksjon på over 200 årlig for å reflektere vekstønsker. 

 

Eiendom med nærings- og boligpotensial er vedtatt overført til Porsgrunn Utvikling AS. Slik at resultatene for 

utvikling av disse eiendommene må adresseres Porsgrunn Utvikling. 

    

Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak for tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017  Status - tiltak pr 31.12.17 

Regulering av boligfelt i 
kommunal regi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: Vi skal ha flere attraktive tomter og boliger i 
Porsgrunn kommune 

Boligregulering i kommunal regi hvor 
reguleringsplaner er igangsatt som planlegges 
regulert i 2017. Områdene vil få assorterte typer 
boliger ut i fra feltenes beskaffenhet. 

1) Tveitanlia 

Boligpotensial på om lag 50 enheter 

2) Viervegen 

Boligpotensial på om lag 30 enheter 

3) Merkurvegen/Brattåslia 

Boligpotensial på 20-25 enheter 

Regulering av tomtefelt og 
tomteutvikling for salg er overført 
til Porsgrunn Utvikling.   

Tilrettelegging for 
boligutvikling i regi av 
eiendom, kommunalteknikk 
og byutvikling 

Kommunen skal tilrettelegge for boligbygging ved å 
se på konkrete tiltak for å utløse boligbygging i:  

- Bergsbygda 
- Ulverødåsen 

Det er gjennomført betydelige 
arbeider med tilrettelegging for 
utvikling i blant annet i disse 
prosjektene/områdene: 

- Bergsbygda 
- Osebakken Park 
- Nedre Bjørkedalen 
- Knutepunktet 
- Down Town 
- Andre mindre områder 
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Revidere arealdelen med 
tema bolig 

I 2017 skal revidering av arealdelen gjennomføres 
tematisk. Et av de aktuelle temaene er bolig.  

Arealdelen er planlagt lagt til 
høring før sommer 2018.  

Følge opp tiltak i 
boligstrategien for 2017 

 

 

Det er ikke vært vesentlig 
aktivitet i oppfølgingen av 
boligstrategien i 2017.  

 
 

Næring 

Nøkkeltall 
 2015 2016 2017 

Arbeidsplasser i alt, antall 16 885 17 010 17 090 
Sysselsatte personer bosatt i Porsgrunn 16 495 16 734 16 826 
Sysselsatte i Porsgrunn m. høyere utdanning, % 31,4 31,7 32,2 

Innpendling, antall 8 041 8 281 8 421 

Utpendling, antall 7 651 8 005 8 157 

Registrerte arbeidsledige i prosent (pr november i året) 3,9 3,2 2,6 

 

Kommentarer til nøkkeltallene 

F.o.m. 2015 ble det gjort endringer vedr grunnlaget for statistikken på områdene sysselsetting og 

arbeidsplasser, - endringer som medfører noe redusert sammenlignbarhet i f.t. de foregående årene. 

Ettersom vi nå bare presenterer tall f.o.m. 2015 skal det her være sammenlignbare tall over tid. 

Fra 2016 til – 17 er det en svak økning både i arbeidsplasser i Porsgrunn og i sysselsatte bosatt i Porsgrunn.  

Det er også en økning i både inn og utpendling og pr 2017 var det 264 flere som pendlet inn enn ut av 

Porsgrunn, - m.a.o. var det 264 i «netto overskudd» på arbeidsplasser i Porsgrunn. 

 

Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak på tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017  Status - tiltak pr 31.12.17 

Lønnebakke, nytt 
næringsområde i 
Langangen. Planlegging 
og infrastruktur 

Området ligger inne i kommuneplanens 
arealdel 2014-2025. Kostnader til forsterking 
av infrastruktur (vann og avløp) er medtatt i 
investeringsprogrammet i handlingsprogram-
perioden. 

Planen er lagt til høring tidlig 2018. 
Utbyggingsavtale er til forhandling.  

Medvirkning til å etablere 
Enger næringsområde 

Engerfeltet er et nøkkelområde i Porsgrunn 
for handel og næring som ikke kan plasseres 
i sentrum. Bystyret har bevilget tilskudd til 
opparbeidelse av infrastruktur 

Det er nedsatt arbeidsgruppe bestående 
av fylkeskommunen, SVV og Porsgrunn 
kommune. Utredningen arbeidsgruppen 
forestår er klar til rullering av 
handlingsprogrammet høsten 2018. 
Dette slik at bystyret kan vurdere innsats 
fra bypakke Grenland som en 
delfinansiering av tiltakene.  

Investering i 
parkeringskapasitet 
Kammerherreløkka 

Porsgrunn kommune investerer i 
parkeringsvirksomhet for å få utløst 
næringsutvikling / knutepunktutvikling.  

Dette har ikke vært gjennomført 
forhandlinger i dette spørsmålet.  

Medvirke til at nye 
næringsarealer på Moheim 
kan utvikles. 

Nye næringsområde i et etablert 
handelsområde på Moheim. Arealene har en 
strategisk plassering I forhold til avkjøring fra 
nye E18. Porsgrunn kommune foreslår å 

Det er ikke gjennomført tiltak i 2018 
utover arbeider med tiltak for å sikre 
overgang for gående og syklende 
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flytte eiendomsforvaltningen fra Moheim for å 
tilrettelegge for næringsutviklingen. 

gjennom bypakke Grenland.  

Bidra til å utvikle 
Porsgrunn som studentby 
og til at Grenland blir en 
attraktiv region for 
studenter. 

Porsgrunn kommune har vedtatt årlig 
økonomisk bidrag til nytt studenthus på 
Camus Kjølnes. 

Videreutvikle tilbud til studenter om kultur, 
helse og velferd. 

Videreutvikle Campus Kjølnes som attraktiv 
møteplass for studenter, befolkning, 
høyskole/universitet, næringsliv, idrett og 
kultur. Her vil et av virkemidlene være å 
bidra til at Porsgrunn Utvikling realiserer 
bygget Kjølnes kunnskapspark. 

Arbeidet med det såkalte Birkeland-
initiativet ble startet.  Initiativet er et 
regionalt samarbeid med mellom 
høgskole, næringsliv og kommuner/ 
fylkeskommune.  Målsettingen er faglig 
styrking av Høgskolen i Sørøst-Norge og 
Campus Porsgrunn innenfor strategisk 
utvalgte områder, samt å dra nytte av 
høgskolens fagmiljøer i regionalt 
utviklingsarbeid. 

Det nye studenthuset ble åpnet i februar, 
og bidro til styrking av det studentsosiale 
arbeidet ved høgskolen.   

Styrking av arbeidet med studie-
stedsutvikling gjennom et spleiselag 
hvor hele regionen deltar ble igangsatt 

Plan for Down Town 
vedtatt 3.9.15.  

Den gamle utbyggingsavtalen må 
reforhandles som følge av nytt konsept i den 
vedtatte reguleringsendringen. 

Porsgrunn kommune har langt på vei 
fremforhandlet utbyggingsavtale med 
utbygger, men utbygger trakk seg på et 
tidspunkt fra prosjektet.   

Næringsutvikling langs ny 
trase for E-18 

Kommunen sikrer tilrettelegging for 
næringsarealer som en del av 
detaljreguleringen for ny E-18  

Detaljreguleringen for E18 er utsatt i 
flere omganger. Antakelig vil saken bli 
lagt til høring før sommer 2018. Hittil er 
det ikke avdekket særlig potensial for 
næringsutvikling.  

Tematisk rullering av 
kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel skal rulleres 
tematisk med oppstart i 2017. Et av tema for 
rulleringen vil være næring. Det settes derfor 
som mål å sette av tilstrekkelig med 
attraktive nærings-arealer som en del av 
rulleringen 

Det er kommet inn over 100 innspill til 
rulleringen av arealdelen. Den er 
planlagt lagt til høring før sommer 2018. 
Prosessen vil vise mulighetene for 
næringsarealer.  

 

 

Overordna infrastruktur 
 

Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak på tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017  Status - tiltak pr 31.12.17 

Regulering og 
gjennomføring av vei og 
bypakketiltak 

E18 Langangen-Rugtvedt  

 Bistå Nye Veier i reguleringsprosessen av 
ny trase for E-18 for å sikre rask og 
smidig gjennomføring av 
reguleringsprosess 

 
 
 
Bypakke Grenland  

 Handlingsprogram 2015-2018 
gjennomføres i tråd med vedtak i Bystyret  

Det er lagt betydelig arbeid fra 
kommunens side i prosessen med 
regulering av E18. Utbygger har utsatt 
fremsendelsen av forslaget ved flere 
anledninger og innholdet i forslaget er 
endret. Det synes nå som forslaget vil bli 
sendt inn vår 2018 og at det vil bli lagt til 
høring før sommer 2018.  

Bypakke Grenland er godt i gang med 
gjennomføringsfasen. I løpet av 2017 er 
det fattet nødvendige politiske vedtak som 
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tilrettelegger for gjennomføring av blant 
annet Grønn Lenke, tiltak på det 
overordnede vegnettet og tiltak i Storgata.  

Jernbane og 
knutepunktsutvikling 

Knutepunktsutvikling 

 Gjennomføre mulighetsstudie for 
stasjonsområdet sammen med 
Jernbaneverket  

 
 
 
Ytre Intercity og Grenlandsbanen 

 Følge opp lokale, regionale og statlige 
vedtak opp mot behandlingen av ny NTP 
for  2018 til 2029 

Innenfor jernbane er det viktige arbeidet 
med mulighetsstudie for Knutepunktet 
Porsgrunn iverksatt i samarbeid med 
BaneNOR eiendom, fylkeskommunen, 
Statens vegvesen og med 
jernbanedirektoratet som en del av 
styringsgruppa.  

Med hensyn på Ytre Intercity ble det 
gjennom NTP for 2018 til 2029 vedtatt at 
det ikke skal gjennomføres fysiske tiltak 
mellom Eidanger og Skien. 

Andre overordnede tiltak Kyststi mellom Larvik og Bamble 

 Følge opp arbeidet med kyststi frem til 
realisering 

 Tursti mellom Larvik og Porsgrunn  

 Følg opp prinsippvedtak fra 
formannskapet om etablering av 
forprosjekt sammen med Larvik kommune 

Bystyret har fattet vedtak i sak om mulig 
overtakelse av nedlagt jernbanenett 
mellom Porsgrunn og Larvik.  

Det har ikke vist seg mulig å prioritere 
arbeidet med kyststi i 2017 i særlig grad.  

  

5.2 Barn, unge og kultur 

 
Rammeområdet omfatter 22 virksomheter: 
 

 12 barnehager hvorav 4 er organisert som 
egne virksomheter fra 1.1.2018 

 9 barneskoler der 7 er egne virksomheter 

 1 kombinert barne- og ungdomsskole 

 1 oppvekstsenter 

 4 ungdomsskoler 
 

 Klokkerholmen 

 Voksenopplæringen 

 PP-tjenester 

 Barnevern 

 Porsgrunn kommunale kulturskole 

 Kultur og idrett 

 
Årsverk og sykefravær på rammeområdet. 

 2015 2016 2017 
Antall årsverk 839 874 818 
Sykefravær i % 8,0 8,1 6,9 

 
I løpet av året opphørte Saturnvegen barne- og ungdomssenter som egen virksomhet, den ble da en del av 

Miljøarbeidertjenesten og dermed også flyttet fra rammeområdet Barn, unge og kultur til Helse og omsorg. En 

vesentlig del av nedgangen i sum årsverk som fremkommer i tabellen over fra 2016 til – 17 gjelder denne 

endringen, - pr utgangen av 2016 var det 33 årsverk på Saturnvegen.  

Vi registrerer en gledelig nedgang i sykefraværet i 2017 for hele rammeområdet. 
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Barnehager 
 
Nøkkeltall  
 

2015 2015 2017 
Landet 

2017 
Kvalitet     
Foreldres samlede tilfredshet med barnehagen til sitt barn 5,2 5,3 4,5 4,5 
Foreldres tilfredshet med innflytelse på tilbudet i barnehagen 4,8 4,9 4,3 4,2 

 

 
2015 2016 2017 

Gruppe 13  
2017 

Produktivitet     
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i 
kommunale barnehager 

6,5 6,4 6,3 6,2 

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i 
kommunale barnehager (kr) 

49 51 51 49 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per 
korrigert oppholdstime (kr) 

61 66 64 63 

Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 
211) per barn som får ekstra 

96 813 99 196 116 202 96 891 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 11 854 11 891 11 811 11 595 
Utgifter til lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) 12 323 22 605 16 594 18 215 

Dekningsgrad     
Andel barn 0-5 år med barnehageplass 81,2 % 82,3 % 84,2 % 78,9 % 
Andel barn i komm.  barnehager i forhold til alle barn i 
barnehage 

35,0 % 34,6 % 33,4 % 40,2 % 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud, ift. alle 
barn i barnehage. Alle barnehager 

14,1 % 14,6 % 14,7 % 20,2 % 

Kvalitet     
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 39,0 % 37,5 % 37,1 % 36,3 % 
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 10,2% 1,7 % 1,0 % 1,4 % 

 
Kommentarer til nøkkeltallene 

Fra årsberetning for 2017: 

Det er positive nøkkeltall for barnehagene våre. Fortsatt har vi litt lavere produktivitet enn kommunene vi 

sammenlikner oss med, men det er ganske marginalt. Ved åpningen av nye moderne barnehagebygg i 2018 

og 2019 vil denne forskjellen antakelig bli borte, og kanskje gå i vår favør. Det er knyttet noe usikkerhet til 

innføringen av pedagognorm og en varslet bemanningsnorm i barnehagene. Det gjelder spesielt   

innføringstakten som kan variere i kommune-Norge.  Brevik oppvekstsenter og ny paviljong på Vestsiden 

barnehage vil stå klare høsten 2018. 

 

Kvalitet  

Foreldrenes tilfredshet er stabilt høy over tid, og vi ligger så vidt over landsgjennomsnittet. Vi benytter nå 

foreldreundersøkelsen fra utdanningsdirektoratet, og det gjør også store deler av landets kommuner. 

Endringen skyldes at skalaen tidligere gikk fra 1-6, mens den vi nå benytter går fra 1-5. 

 

Produktivitet  

Utgiftene har gått noe ned samtidig som vi har litt færre barn pr. voksen. Det tyder på en effektivisering av 

driften vår. Beløpene knyttet til styrket tilbud til førskolebarn har økt noe, og det kan ha sammenheng med 

vårt fokus på tidlig innsats. De som får styrket tilbud får flere ressurser enn i sammenlignbare kommuner, 

men det er færre barn som får styrket tilbud enn i gruppe 13 kommunene. Andelen er likevel stabil og i tråd 
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med styringsdokumentet prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, samt 

målsettingen om god tilpasset opplæring for alle og inkluderende læringsmiljø. 

 

Dekningsgrad 

Vi har full dekningsgrad i Porsgrunn kommune. Etter beste evne tilbyr vi også plasser til barn som ikke har 

lovhjemlet rett. Det er gunstig for å kunne tilby plass til nyinnflyttede, men kostbart dersom mange plasser 

står ledig. 

 

Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak på tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017  Status - tiltak pr 31.12.17 

1. Full behovsdekning Tilby plasser til de søkerne som etter endringer i 
regelverket får lovfestet rett til plass. Tilpasse 
opptaket etter statlige føringer og endringer. 

Gjennomført og kontinuerlig 
oppfølging 

2. Videreføre satsingene i 
«Klart vi kan!» 

2.1 Gjennomføre tiltak som vil bli nærmere 
beskrevet i revisjonen av planen.  

2.2 Følge opp statlige signaler og lokale 
bestemmelser om styrking av kompetanse i 
barnehagen. Dette gjelder spesielt språklig 
og sosial utvikling samt migrasjons-
pedagogikk og norsk som 2. språk. 

2.1 Pågår med ulike arbeids-
grupper nedsatt etter en 
evaluering i virksomhetene 

2.2 Innført ny rammeplan og tett 
oppfølging i alle barnehager 

3. Brukertilfredshet Gjennomføre brukerundersøkelser for å sikre en 
god dialog med foresatte. Målet er fortsatt høy 
brukertilfredshet og på linje med 
landsgjennomsnittet 

Gjennomført med gode resultat 

4. Kostnadseffektivitet Identifisere mulige effektiviseringstiltak og 
gjennomføre disse der dette ikke medfører større 
investeringsbehov 

Omorganisering til 4 virksomheter 
og kontinuerlig fokus 

5. Oppgradere og 
vedlikeholde 
barnehagenes 
bygningsmasse 

5.1 Følge vedtatte investeringer på Brevik 
oppvekstsenter og Vestsiden barnehage 

5.2 Erstatte Frednes barnehage 
5.3 Sørge for at barnehagenes vognskjul og 

boder har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet 
5.4 Sørge for at bygningsmassen ivaretar 

behovene for å drive barnehagene med 
sikkerhet og god kvalitet. 

5.1 Under bygging 
 
 
5.2 Skisseprosjekt 
5.3 Gjennomført i de fleste      
      barnehager 
 
5.4 Pågår 

6. Bedre og tidligere 
tverrfaglig innsats 

Ta i bruk en Fra bekymring til handling som sikrer 
tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid overfor barn 
og unge. 

Gjennomført, men implementering 
pågår 
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Barn og unge med særlige behov 
 
Nøkkeltall  
 2015 2016 2017 

Kvalitet    
Andel undersøk. i barnevernet m. behandling innen 3 mnd 91 %  95 % 96,0 % 
Antall ungdom bosatt i bofellesskap 11 21 25 

Dekningsgrad    
Antall aktive saker i PP-tjenester – totalt 548 468 296 
Antall tilmeldte saker i PP-tjenester – skole 189 236 210 
Antall tilmeldte saker til PPT – barnehage/hjemme 56 54 57 
Brukere i avlastningsboligen, Saturnveien 26 31 30 
Brukere i privat avlasting, Saturnveien 58 52 48 
Brukere med gruppeavlasting, Saturnveien 19 14 14 

 

 
2015 2015 2017 

Gruppe 13 
2017 

Prioritet     
Nto driftsutg (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet 104 844 110 276 118 721 125 949 
Nto driftsutg. per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 9 491 8 680 10 535 9 689 

Produktivitet     
Andel undersøkelser som førte til tiltak 38,6 41,5 26,9 % 39,5 % 
Bto driftsutg. pr barn som er plassert av barnevernet (f. 252) 421 599 402 739 481 570 451 993 
Bto driftsutg. pr barn som ikke er plassert av barnevernet (f. 
251) 

14 807 34 809 26 127 
39 766 

Dekningsgrad     
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 5,9 % 4,7 % 5,3 % 4,6 % 

 

Kommentarer til nøkkeltallene 

Kvalitet  

Fortsatt er en meget høy andel undersøkelser i barnevernet er ferdigstilt innen 3 måneder. Det forekommer 

unntak i noen få komplekse saker, men vi er klart bedre enn Gr13. Vi har hatt fokus på å hindre fristbrudd de 

siste årene. Målsettingen om 30 ungdom bosatt i bofellesskap ble ikke nådd i 2017. Dette skyldes i all 

hovedsak at færre enslige mindreårige fikk opphold.  

 

Prioritet 

Barneverntjenestene har lavere netto driftsutgifter per barn i barnevernet enn Gr13. Tallene viser at vi er 

kostnadseffektive på administrasjon, og i forhold til hjelpetiltak i hjemmet. Porsgrunn har en større andel barn 

med barnevernstiltak ift innbyggere 0-17 år, så netto driftsutgifter per innbygger ligger noe over Gr13. Vi har 

også høyere brutto driftsutgifter for barn som er plassert av barnevernet, mens tallet er lavere for barn som 

ikke er plassert av barnevernet. Det er økte kostnader knyttet til store tiltak som plassering i fosterhjem eller 

institusjon. 

 

Dekningsgrad  

Vi ser en nedgang i antall tilmeldinger til PPT. Dette til samsvarer med at andelen elever med enkeltvedtak 

om spesialundervisning går ned. Da har vi snudd en langvarig trend i tråd med våre målsettinger, selv om vi i 

2016 hadde flere tilmeldinger enn i 2015. Etter å ha analysert fjorårets tilmeldinger ga det oss kunnskap om 

hvilken jobb vi må gjøre når det gjelder førtilmeldingsarbeid i skolen. Kompetanseutvikling knyttet til den 

begynnende leseopplæringen og bedre forståelse for tilpasset opplæring og tverrfaglige drøftinger kan være 

årsaker til den positive utviklingen. 
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Tallene for barnevernet viser at Porsgrunn fortsatt har en høy andel barn med ulike tiltak sammenlignet med 

Gr13. Det er vanskelig å si noe om årsaken til dette, men tallet har ligget jevnt de siste tre årene. 

Målsettingen om tidlig innsats kan være en medvirkende faktor.  

 

Saturnveien har gjennom de siste årene opplevd flere utfordringer med hensyn til også å være barnebolig. 

Det er krevende å finne tilpassede fysiske forhold og kvalitetsmessig gode tilbud i virksomheten for disse 

brukere og deres familier. Vi mener samorganiseringen med Miljøarbeidertjenesten fra 1.9.2017 kan bidra til 

å samordne dette bedre. 

 

Produktivitet  

Porsgrunn hadde langt færre saker som endte opp med tiltak i 2017 enn Gr13. Tallene viser imidlertid at vi 

har store utgifter knyttet til plasserte barn sett opp mot Gr13, men vi har lave kostnader knyttet opp mot 

driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barneverntjenesten. Dette må analyseres og drøftes. Det kan 

blant annet være behov for å omdisponere et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger til en 

barnevernsinstitusjon. 

 

 

Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak på tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017 Status - tiltak pr 31.12.17 

1. Fokus på  
brukermedvirkning 

1.1 Delta i Mitt Liv Prosjekt med 
barnevernsproffene 

1.2 Barnevernstjenesten skal rekruttere egne 
barnevernsproffer blant barn og unge, blant 
annet for å sette fokus på brukermedvirkning 

Har ikke deltatt av 
kapasitetshensyn. Vurderer om 
det fortsatt skal være et mål. 
Fokus har vært på å snakke med 
alle barn som har sak i 
barnevernstjenesten 

2. Velfungerende 
tilsynsførerordning for barn 
i fosterhjem. 

2.1 Organisering med egne tilsynspersoner ved 
barnevernstjenesten.  

Igangsatt og gjennomført. Stor 
framgang i antall tilsyn 
gjennomført 

3. Barneverntjenesten skal 
ikke ha fristoverskridelser.    

3.1 Alle meldinger og undersøkelser gjennomføres 
innen de frister loven setter. 

96% av sakene innen fristen. 
Spesifikke grunner der det ikke 
skjer 

4.Oppmøte i skole og jobb for 
bosatte enslig mindreårige 

4.1 Fullt fokus på deltakelse i skolen med en 
tilstedeværelse på minst 95 % 

4.2 Deltakelse i arbeid og fritidsaktiviteter for best 
mulig inkludering og integrering 

Har vært jobbet aktivt med, og 
innarbeidet som et ledd i 
planverk. Status gjennomført.  

5.Utvikle strategiske   
kompetansehevingstiltak i 
alle virksomhetene 

5.1 God implementering av «Traumebevisst 
omsorg (TBO») i barnevernstjenesten 

5.2 Øke andelen av ansatte som har formell 
kompetanse på migrasjonspedagogikk og 
norsk som andrespråk 

 
 
5.3 Fokusere på mangfoldsledelse og inkludering 
 
 
5.4 Utarbeide en helhetlig kompetansestrategi for 

våre virksomheter 

5.1 Gjennomført 

 

5.2 PP-rådgivere innhenter 
kompetanse i kartleggings-
verktøyet Floro Opplæringen 
er i regi av Nafo. 

5.3 I tilråding, 
kompetanseutvikling og 
veiledning til barnehager  

5.4 «Skole- og barnehage-
programmet» DUÅ er til nå 
gjennomført i 20 barnehager. 
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Alle kommunale barnehager 
har gjennomført innen april 
2018. 

6. «Talenter for framtida» er 
ferdigstilt  

 

6.1 Fokusområdet “Færre på passive ytelser”    
følges opp etter planen.  

 

6.2 «Fra bekymring til handling» er et naturlig 
arbeidsverktøy 

Fraværskoordinator i PPT. 
Etablert ressurspersoner på hver 
skole. 

Ansatte i PPT er godt kjent med 
«Bekymring til handling» 

For barn i førskolealder er 
implementeringen godt i gang.  

7. Bedre tverrfaglig innsats  Utarbeide en handlingsveileder som klargjør: 

  Rutiner og prosedyrer i saker som bekymrer og 

for samarbeidet. 

  Hjelpetjenestene tettere på all-arenaene 

barnehage og skole. 

  Ferdigstille en oversikt over tjenestene som 

arbeider med utsatte barn, unge og familier.  

  Opprette et beredskapsteam mot mobbing 

Gjennomført og i 
implementeringsprosess. Det er 
et omfattende arbeid å sikre 
tverrfaglige arenaer som mer 
effektivt kan analysere, drøfte og 
iverksette tiltak. 
Beredskapsteamet mot mobbing 
er operativt. 

I tverrfaglig drøftingsmøter er det 
fokus på å finne rett tiltak tidlig. 
For førskolebarn deltar foreldre, 
helsesøster, PPT og barnevern 
når det er aktuelt.  

8. Antall vedtak om 
spesialundervisning og 
spesialpedagogisk hjelp 
reduseres. 

 

8.1 PPT gjennomfører ulike tiltak og 
etterutdanning som del av «Løft for PPT», 
Sevu PPT 

 

 

 

 

8.2  PPT øker antall veiledningsavtaler med 
barnehager og skoler. 

 

8.3  Rådgivere i PPT har tilstedeværelsestid på 
skolene.  

8.4  En PP-rådgiver er pådriver for oppfølgingen 
av fraværsarbeidet og sørger for at tiltakene i 
handlingsplan for håndtering av 
fravær iverksettes, og deltar aktivt i et 
beredskapsteam mot mobbing 

8.5  PPT vil tilby skoler og barnehager opplæring i 
forskningsbaserte strategier/ program som 
DUÅ (De utrolige årene) og LP-modellen 
(Læringsmiljø og pedagogisk analyse) o.l. 

8.6  PP-tjenester gjennomfører DUÅ, 
foreldreprogram og program for barn. 

8.7  Mer systematisk oppfølging av barn med 
særlige behov i barnehage. 

 

8.8  Offentlig Ph.d i PP-tjenesten 

8.1 6 PP-rådgivere har tatt 
videreutdanning  V.leder og 
avd.leder har tatt 
videreutdanning ved NTNU 
«Ledelse for PPT-ledere»        
Etterutdanning for alle PPT-
kontor i Telemark sammen i 
perioden 2014-2019.  

8.2. Veiledning foregår 
kontinuerlig og ofte som ledd 
i sakkyndighetsarbeidet.  

8.3. Skolene har sin faste PP-       
rådgiver i Ko-team og        
som kontaktperson 

 

 

8.5 Gjennomfører opplæring i 
DUÅ med to barnehager i 
året. Oppfølging. 

8.6. Gjennomført to DUÅ-grupper 
med foreldre til barn i alderen 
3-6 år.  

8.7. Den spesialpedagogiske 
hjelpen foregår i tett 
samarbeid med barnehager.  

8.8 Godkjent og igangsatt 
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Grunnskole 
 
Nøkkeltall  
 2015 2016 2017 Landet 2017 

Kvalitet     
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,4 40,4 39,4 40,8 
Nasjonale prøver (engelsk, lesing og regning) 5. trinn 50,7 51,7 50,7 50,0 
Elevers tilfredshet med støtte fra lærerne (snitt 7. og 10.trinn) 4,15 4,2 4,15 4,20 

  
 

 
2015 2016 2017 

Gruppe 13 
2017 

Produktivitet     
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev 87 435 91 267 94 504 87 795 
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (215), per komm. bruker 29 348 30 431 31 062 28 651 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), pr elev 15 239 15 622 16 203 17 065 
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, pr elev 84 956 88 455 89 909 84 667 

Dekningsgrad     
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,6 % 7,6 % 7,2 % 7,5 % 
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. tr. 6,6 % 5,1 % 4,7 % 5,0 % 
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. tr. 7,9 % 7,4 % 7,5 % 8,8 % 
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. tr. 11,8 % 11,0 % 10,2 % 9,6 % 
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 63,9 % 62,2 % 58,3 % 60,4 % 

Kvalitet     
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 14,0 14,3 15,2 14,3 

 

 

Kommentarer til nøkkeltallene 

Kvalitet  

Vi har en liten tilbakegang i grunnskolepoeng og på nasjonale prøver 5. trinn, men det er ingen dramatiske 

endringer og vi har flere resultatindikatorer som vi følger over tid, og som gir et mer utfyllende bilde i 

tilstandsrapporten.  

 

Produktivitet  

Vi har fortsatt et noe høyere lønnsnivå i Porsgrunn enn i Gr13- kommunene. Det kan forklare hvorfor tallene 

viser at vi fortsatt bruker noe mer pr. elev enn de vi sammenlikner oss med. Her kan også ulik føring av 

administrasjonskostnader i de forskjellige kommunene være en feilkilde. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse øker noe, og er for første gang høyere enn Gr13. Det tyder på en 

effektivisering av driften i 2017, selv om ikke skolene klarte å nå alle innsparingsmålene for 2017. Det 

skyldtes i hovedsak utgifter knyttet til elever med helt særskilte behov. 

 

Dekningsgrad 

Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning går ytterligere ned. Det er gledelig og helt i henhold til 

målsettingen. For første gang er vi også her lavere enn gruppe 13. Det betyr at vi har blitt bedre på flere 

områder. Samarbeidet mellom PPT og skolene på førtilmeldingsarbeid og systemnivå har sannsynligvis ført 

til at skolene har blitt bedre på å tilrettelegge det ordinære opplæringstilbudet. Det er en etterlengtet dreining 

av fokuset mot bedre tilpasset opplæring for alle. Likevel er andelen elever med spesialundervisning i 

ungdomsskolen fortsatt mye høyere enn vi ønsker. 
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Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak på tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017  Status - tiltak pr 31.12.17 

1. Videreføre 
kvalitetsarbeidet jf. “Klart 
vi kan!” Evaluere og mål 
og tiltak i planen med 
sikte på økt 
læringsutbytte for alle 
elever 

1.1 Gjennomsnittlig elevtilstedeværelse er på 
over 95 % 

1.2 Andelen elever som ligger over 
bekymringsgrense på Utdannings- 
direktoratets obligatoriske kartleggings- 
prøve i lesing for 2. trinn er minst 90 % 

1.3 Andelen elever på mestringsnivå 1 på 
nasjonale prøver overstiger ikke 15 % 

1.4  Resultatet fra elevundersøkelsen på 
indeksen støtte fra lærerne og motivasjon 
og mestring er minst 4,2 

1.5  90 % av elevene i Porsgrunn kommune 
fullfører Vg1  

1.6 Tilrettelegge for fysisk aktivitet og 
kreativitetsskapende  læringsarenaer 

1.7 Tilrettelegge for økt og målrettet bruk av 
IKT i opplæringen 

1.1 Stort sett oppnådd ved alle skoler 

 

1.2 Oppnådd på kommunenivå 

 

1.3 Ikke oppnådd, selv om 5 enkelt-
skoler har klart det siste to år 

1.4 Resultat på 4,15 gjennomsnittlig i 
kommunen 

1.5 Ikke oppnådd(87%) 

1.6 Eget prosjekt igangsatt sammen       
med  det fylkeskommunale «liv       
og røre» 

1.7 Strategiske valg foretatt og midler 
avsatt i HP 2018 – 21. 

2. Systematisk arbeid med 
prinsipper og prosedyrer 
for spesialpedagogisk 
hjelp og 
spesialundervisning 

Implementere og følge opp planen. Andel 
elever med vedtak om spesial-undervisning 
skal reduseres videre og søkes stabilisert 
lavere enn det er i dag 

Gjennomført og fortsetter 

3. Oppgradere skoleanlegg 
med vesentlig behov for 
vedlikehold og fornyelse 

 

3.1 Utrede behovene ved endringer i 
skolestruktur 

3.2 Sette i gang byggearbeidene på Brevik 
oppvekstsenter 

3.3 Løpende vurdere behov og handlingsrom 

3.1 Utredning pågår 

 

3.2 Bygging pågår 

3.3 Drøftes  

4. Alle grunnskolene i 
Porsgrunn skal drive 
systematisk skolebasert 
kompetanseutvikling 

4.1 Metodikken fra prosjektet Læringsmiljø og 
Klasseledelse implementeres som fast 
metodikk i utviklingsarbeid 

4.2 Alle de kommunale skolene i Porsgrunn 
følger forskrift til Opplæringslov § 3-11 iht. 
prinsippene i Vurdering for læring  

4.3 Erfaringer fra prosjektene på Vestsiden og 
Stridsklev Ungdomsskole deles med alle 
skoler for å redusere behovet for 
spesialundervisning. 

4.4 Styrke kompetansen innenfor 
migrasjonspedagogikk, grunnleggende 
norsk og norsk som 2. språk. 

4.1 Gjennomført og følges opp i 
utviklingsarbeid ved skolene 

 

4.2 Gjennomført og følges opp  

 

 

4.3 Alle skoler følger opp de nye 
forskriftene og beredskapsteamet mot 
mobbing er operativt 

 

4.4 Flere ansatte tar videreutdanning 
innenfor dette området 

5. Tilby videre-utdanning 
etter den statlige 
modellen Kompetanse 
for kvalitet 

Økt kompetanse innenfor prioriterte 
fagområder ved at minst 12 lærere tar 
videreutdanning  

Rekordmange lærere i videre og 
etterutdanning. Eget prosjekt med HSN 
der 32 av Porsgrunnslærere tar 
videreutdanning i norsk 

6. Reduserte kostnader til 
skoledrift 

6.1 Identifisere innsparingstiltak og 
gjennomføre tiltak i tråd med budsjettet 
med fokus på fortsatt kvalitetsutvikling. Det 
betyr at strukturelle og organisatoriske 

6.1 Pågår kontinuerlig, men sammen 
med statlige føringer om lærernorm og 
usikkerhet knyttet til finansieringen av 
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grep må vurderes før redusert bemanning. 

6.2 Økt kompetanse knyttet til 
tilskuddsordninger - Tilskuddsportalen 

av slike bestemmelser gjør 
budsjettsituasjonen uforutsigbar  

6.2 Kurstilbud 

7. Sikre pålitelige resultater 
når det gjelder 
foreldreundersøkelsen 

Ved å engasjere Kommunalt foreldreutvalg 
skal skolene øke svarprosenten på 
foreldreundersøkelsen slik at resultatene blir 
valide 

Svarprosenten økte noe, men det er 
utfordrende å få så høy svarprosent 
som ønsket.  

8. Bedre og tidligere 
tverrfaglig innsats 

Ta i bruk «fra bekymring til handling» som 
sikrer tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid 
overfor barn og unge. 

Implementering fortsetter 

 
 
 
Kultur 
 
Nøkkeltall 
 

2015 2016 2017 
Kostragr.13 

2017 
Prioritet     

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som 
mottar tilskudd 

30 197 31 720 34 882 53 614 

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 2 052 2 149 2 299 2 114 
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per 
innbygger 

107 132 160 167 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 305 309 301 261 
Biblioteket – besøk i folkebibliotek pr innbygger 4,3                   4,3       - - 
Netto driftsutgifter til kino pr innbygger -63      -76 -46 -8 
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 230 226 221 195 
Netto driftsutgifter til museum pr innbygger 32 32 54 58 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per 
innbygger 6-15 år 

2417 2 571 2 443 1 833 

Produktivitet     
Bto driftsutg. til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker 17 945 20 452 20 169 20 229 

Dekningsgrad     
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- 
og kulturskole, av antall barn i alder 

14,8 % 14,1 % 16,0 % 12,7 % 

 
 

Kommentarer til nøkkeltallene 

Prioritet  

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd  

Lavere tall i 2015 skyldes at et av tiltakene for å imøtekomme vedtatt reduksjon av virksomhetens ramme 

dette året var reduksjon i tilskuddsordningene til lag og organisasjoner. Deler av denne reduksjonen er blitt 

tilbakeført ved omprioriteringer innenfor virksomhetens ramme både i 2016 og 2017. I 2017 ble virksomheten 

tilført ressurser til ordningen med Kontingentkasse.  Porsgrunn ligger under Gr13- nivå. Det som ikke 

fremkommer av disse tallene er f.eks. verdien av ordningen med gratis leie for barn og unge under 20 år.  

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger  

Dette er summen av alle «KOSTRA funksjonene» hvor det føres utgifter til kulturformål. Tabellen ovenfor 

viser noen av disse. Samlet sett har utgiftene økt i perioden, og vi ligger nå over Gr13.  

Hovedparten av økningen er knyttet til økning i andre virksomheter sine utgifter. For kultur sin del er det 

knyttet til prosjektet Senter for Porselen og design/Porslensmuseet, økt tilskudd til Grenland Friteater, 
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tilskudd til Barnas Dag, tilskudd til Herøya Nærmiljøsentral, etablering av ordning med Kontingentkasse, 

reetablering av Den kulturelle Bæremeisen, opprettelse av en 50% stilling i tilknytning til prosjektet Økt fysisk 

aktivitet for barn og unge. 
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr. innbygger  

De av kulturvirksomhetens utgifter som føres på denne funksjonen er knyttet til drift av fritidssentrene og 

Meierigården UNG, samt ulike tilskudd til målgruppen og ordningen med Kontingentkasse. Sistnevnte ble 

innført som en prøveordning i 2017, men forklarer ikke den totale økningen. 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger  

Disse har gått litt ned fra 2016 til 2017. Det ble i 2017 ført utgifter til arrangement på bibliotek som ble dekket 

innenfor rammen til virksomheten. Porsgrunn kommune ligger over Gr13 som består av 45 store kommuner 

utenom de 4 største byene. Av disse er det bare 7 kommuner som har søndagsåpent bibliotek. Merutgiftene i 

driftskostnader per innbygger skyldes i hovedsak søndagsåpent bibliotek, men også at biblioteket har hatt en 

aktiv arrangementsprofil som har medført press på driftsbudsjettet.  

Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger  

Her føres utgifter knyttet til driften av innholdet i haller og bassenger, samt ulike tilskuddsordninger knyttet til 

idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Vi ligger høyere enn Gr13. Med nye anlegg på Kjølnes og varslede behov 

for økt bemanning vil utgiftene øke de kommende årene – dersom ikke inntektene øker tilsvarende.  

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger  

Virksomhet for kultur fører ingen kostnader på denne funksjonen, kun leieinntekter knyttet til idrettshaller og 

basseng. Kostnadene føres på Eiendomsforvaltningen – FVD, samt avskrivinger på kapitalutgifter. Porsgrunn 

ligger her betydelig lavere enn gruppe 13. Våre kostnader går ned mens kostnadene til dette formålet i Gr13- 

kommunene øker. 

Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler, per innb. 6-15 år  

Porsgrunn har en klart høyere satsing på musikk- og kulturskole enn snittet i gr. 13. Dette gjenspeiler seg 

også i dekningsgraden der en ser at vi når mange flere barn og unge enn snittet i Gr13  

 

Produktivitet  

Brutto driftsutgifter. til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker  

Kulturskolene er inne i en omstillingsprosess der vi i større grad skal være et ressurssenter for både 

barnehage, skole og kulturliv. I dette ligger utgifter til aktiviteter som ikke går under betegnelsen brukere 

(elever). En tenker da spesielt på dirigentordning til skolekorpsene der utgifter til dirigentene går over 

kulturskolens budsjett. Likedan har vi nå utprøvinger av tilbud i grunnskolene som et ledd i 

ressurssentertanken.  

 

Dekningsgrad  

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder  

Dekningsgraden for hele landet er 13,7%., mens den nå er oppe på 16% i Porsgrunn. Det er grunn til å håpe 

at vi har snudd trenden. Men det er tidlig å fastslå. Likevel betyr det at kulturskoletilbudet i Porsgrunn når 

frem til flere barn og unge enn de kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. 

 

 

Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak på tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017 Status - tiltak pr 31.12.17 

1. Sikre drift av  
svømmehall og      
dobbelthall på 

1.1 Forslag til driftsmodell er politisk 
behandlet 

 

1.1 Forslag til driftsmodell for ny svømmehall- og 
dobbelthall på Kjølnes ble vedtatt i Bystyret i 
mars som en del av forprosjektsaken. 
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Kjølnes 1.2 Kommunedelplan for idrett og 
fysiskaktivitet er politisk 
behandlet 

1.2 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 
sluttbehandling ble vedtatt av Bystyret i 
november. 

2. Våre kulturarenaer 
opprettholder sitt 
aktivitetsnivå og øker 
sine besøkstall 

2.1 Kulturhuset Ælvespeilet 
opprettholder balansen i 
programmet med samme andel 
arrangement med lokal forankring  

2.2 Det skal utredes kostnader ved 
meråpent bibliotek (elektronisk 
adgangskontroll utenom betjent 
åpningstid)  

2.3 Filmsenteret Charlie skal øke 
bedriftssalg av kinoforestillinger 
og kino-events. 

2.1 Kulturhuset Ælvespeilet har i 2017 opprettholdt 
samme andel arrangement med lokal forankring 
som i 2016. 

2.2 Utvalg for barn, unge og kultur behandlet i 
oktober saken Levende byrom – utvikling av 
Rådhuspark, bibliotek og kino. I Handlings-
programmet for 2018 - 2021 ble det avsatt kr 8 
mill til dette prosjektet. 

2.3 Det har ikke lykkes Filmsentret å oppnå en 
økning i 2017.  Dette forutsatte prioritering av 
ressurser og kompetanse innenfor 
markedsføring og salg.  

      Dette vil bli prioritert i 2018 

3. Vi sikrer barn og 
unge mulighet for 
opplevelse og 
deltakelse.  

 
 

3.1 Ælvespeilet opprettholder samme 
andel arrangement for barn og 
unge som før. 

 
 
 
 
 
3.2 Biblioteket styrker 

formidlingsarbeidet   
     overfor barn og unge 
 
3.3 Økt bruk av og økt kvalitet på      
      våre kulturarenaer for barn og  
      unge i nærmiljøene og i   
      sentrum. 

3.1 Ælvespeilet har ikke lykkes med å opprettholde 
antall arrangement for barn og unge i 2017.  
Kulturskatten har valgt å legge færre av sine 
produksjoner/ arrangement til Kulturhuset. 
Bæremeisen som ble lagt ned i 2016 ble 
reetablert høsten 2017. Dette ga en reduksjon 
på 50 arrangementer i løpet av året. 

3.2 Biblioteket har i 2017 styrket formidlings-
arbeidet overfor barn og unge. Antallet 
arrangement  har hatt en økning på nesten 36 % 
fra 2016. 

3.3 Besøkstallene viser at det har vært en økning 
fra 2016 til 2017. Det har ikke vært gjennomført 
undersøkelser som gir grunnlag for å si noe en 
kvalitetsøkning i tilbudet. 

5 Frivillighet/ 
Frivillighets-
sentralen – styrke 
og videreutvikle det      
frivillige arbeidet. 

 

4.1 Porsgrunnsmenyen – en 

nettbasert er frivillighetssentral er 
i drift. 

 

4.2 Porsgrunn kommunes ivaretaking 
av lokale frivilligsentraler er 
definert og politisk behandlet. 

4.1 Arbeidet med utredning og utvikling av en 
nettbasert frivillighetssentral startet opp i 2017. 
Det forventes at sentralen vil være i drift i løpet 
av våren 2018. 

4.2 Sak vedrørende driften av frivillighets-
sentralene etter at forvalteransvaret ble overført 
fra staten til kommune ble behandlet i Utvalg for 
barn, unge og kultur  i april. Styret i  Porsgrunn 
Frivillighets-sentral ble lagt ned og Årsmøte- 
funksjonen  til utvalget opphørte. Forutsetninger 
for utbetaling av det årlige tilskuddet til Herøya 
Nærmiljøsenter ble vedtatt.  
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5.3  Helse og omsorg 

 
Rammeområdet omfattet følgende virksomheter pr utgangen av 2017:

 Tjenestekontoret  

 Familiehelsetjenester 

 NAV Porsgrunn 

 Legetjenester og miljørettet helsevern 

 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg 

 Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter 

 Hjemmetjenesten Stridsklev 

 Hjemmetjenesten Herøya  

 Hjemmetjenesten Vest  

 Hjemmetjenesten Eidanger  

 Hjemmetjenesten Brevik  

 Vestsiden og Doktorløkka sykehjem 

 Frednes og St. Hansåsen sykehjem 

 Brevik sykehjem 

 Mule sykehjem 

 Miljøarbeidertjenesten 

 

 

 

 

Årsverk og sykefravær på rammeområdet. 
 2015 2016 2017 
Årsverk 955 950 982 
Sykefravær i % 9,5 10,2 9,1 

 
I løpet av året opphørte Saturnvegen barne- og ungdomssenter som egen virksomhet, den ble da en del av 

Miljøarbeidertjenesten og dermed også flyttet fra rammeområdet Barn, unge og kultur til Helse og omsorg. 

Økningen i sum årsverk på dette rammeområdet fra 2016 til – 17 gjelder primært denne endringen, - pr 

utgangen av 2016 var det 33 årsverk på Saturnvegen. 

 

Omsorg i hjemmet 
 

Nøkkeltall  
 

2015 2016 2017 
Gruppe 13 

2017 
Prioritet     
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie 3,4 3,5 3,5 4,8 
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand 10,7 11,2 11,3 10,7 
Nto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innb (f234) 1 042 1 128 1 221 1 156 

Produktivitet     
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester   244 364 265 642 258 267 255 998 

Dekningsgrad     
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år 24 23 24 21 
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år 68 68 70 62 
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år + 303 284 285 299 
Mottakere av hjemmetjenester i alt 1 526 1 455 1500 - 

 
 
Kommentarer til nøkkeltallene 

Prioritet  

Tildelt gjennomsnittlig antall timer for hjemmesykepleie og praktisk bistand pr.uke ligger relativt stabilt. 

Tabellen viser bare resultatet for 2017 for Gr 13, og dermed ikke utviklingen i kommunegruppen. 

Sammenlignet med 2016 er det en sterkere vekst i prioritet og dekningsgrad enn i Porsgrunn kommune. 

.  
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Produktivitet  

Kostnadene pr. mottaker av hjemmetjenester er økt noe, og som for 2016 har dette delvis sammenheng med 

en liten økning i gjennomsnitt tildelte timer. Økt antall timer i gjennomsnitt øker også kostnad pr. 

tjenestemottaker.  

 

Dekningsgrad  

Selv om gjennomgang av tjenestene til personer i aldersgruppen 0-66 år har vært et innsatsområde, viser det 

for 2017 en svak økning i dekningsgraden for både denne gruppen og for personer mellom 67-79 år. Dette 

må ses i sammenheng med innføring av hverdagsrehabilitering som metode, og dette vil da medføre at det i 

perioder er flere som får habilitering-og rehabiliteringstjenester, men i kortere periode.  

Det er for øvrig gjennomgående høy aktivitet (ut-og innskriving av tjenestemottakere) i de ambulante 

hjemmetjenestene.  

Det er en liten økning i antallet personer over 80 år som mottar tjenester i hjemmet, men likevel stabil andel 

innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Her skiller Porsgrunn seg fra Kostra gruppe 13, selv om 

det er et fokusområde at de som trenger økt bistand i hjemmet og ønsker å få tjenestene der, skal prioriteres 

med økte tjenester. Fordeling av tjenester mellom hjemmetjenester og sykehjem kan ha sammenheng med 

at Porsgrunn kommune har høy dekningsgrad på institusjon, men vesentlig lavere på boliger med heldøgns 

bemanning.  

 
 
 

Omsorg og rehabilitering i institusjon 
 
Nøkkeltall  
 

2015 2016 2017 
 Gruppe 
13 2017 

Prioritet     
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 4,8 % 4,7 % 4,9 % 6,9 % 
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 34,6% 29,5 % 31,5 % 20,7 % 

Produktivitet     
Korrigerte bto driftsutgifter, institusjon, pr. plass 1 083 251 1 076 686 1 170 794 1 181 385 

Dekningsgrad     
Andel innbyggere 80 år +  som er beboere på institusjon 13,2 % 13,2 % 13,2 % 11,7 % 
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 20,6 % 20,4 % 27,7 % 26,6 % 

Kvalitet     
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år 56,3 % 72,6 % 72,6 % 52,7 % 
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år 41,0 % 41,4 % 40,9 % 34,3 % 
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,60 0,70 0,67 0,59 

 
 

Kommentarer til nøkkeltallene  

Prioritet 

Andelen plasser avsatt til tidsbegrenset opphold har fortsatt høy prioritet, men også i 2017 har plassene vært 

brukt fleksibelt for det formålet som har vært mest påkrevd å prioritere høyest.   

Iverksettelse av langtidsopphold på korttidsavdeling er medvirkende til økt ventetid for tildeling av 

korttidsopphold, noe som særlig gjorde seg gjeldende i deler av 2017 med et høyt antall utskrivningsklare 

pasienter på sykehus. 

Det har i 2017 vært rapportert relativt jevnt antall personer som venter på opphold til rehabilitering, men noe 

lavere enn gjennomsnittet for 2016. Dette mener vi kan ses i sammenheng med både gruppetilbud uten 

døgnopphold, og iverksetting av hverdagsrehabilitering i hjemmet.   
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Produktivitet  

Gjennomsnittskostnad pr. plass er om lag på nivå med Gr.13.  

 

Dekningsgrad  

Som vist til under hjemmetjenester er en noe høyere andel personer over 80 år pasienter i institusjon, 

sammenlignet med Gruppe 13. Det er fokus på å øke tjenester i hjemmet der dette er ønskelig for pasienten. 

For øvrig må bruk av institusjonsplasser også ses i sammenheng med dekningsgrad på boliger med 

heldøgns bemanning. 

 

Kvalitet  

Det er i 2016 og 2017 rapportert at andelen langtidsbeboere i institusjon fikk tilsyn fra lege eller 

tannhelsetjenesten var vesentlig høyere en for Gr 13.  Målsettingen bør være at alle skal få dette tilbudet 

årlig, og registreringene blir nå også gjennomgått virksomhetsvis,  for å se om det er registreringsfeil. 

 

 

Mål og tiltak 2017 – felles for omsorg i hjemmet og omsorg og rehabilitering i institusjon 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak på tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017 Status - tiltak pr 31.12.17 

1.  Sikre den akuttmedisinske 
kjeden 

1.1 Hensiktsmessig organisering av 
spesialplasser vurderes 

 

 
1.2 Systematisk samarbeid og felles 

praktisk trening for legevakt og 
akuttmottak gjennomføres en gang pr 
år 

1.1 Inngår som del av utredning for 
fase to utbygging 
omsorgsplasser. Videreføres 
1.tertial 2018. 
 

1.2 Kontinuerlig kompetanse-heving. 
Legges inn i virksomhetsplan 
som kompetansetiltak.  

2. Øke satsningen på dag- og 
avlastningstilbud for demente 

2.1. Lokalisering og kapasitet for 
dagtilbud vurderes som del av 
sykehjemsutredning, med integrasjon 
i drift fra medio 2017 

2.2. Søke om tilskudd til økt antall 
dagaktivitetsplasser. 

2.1. Midlertidig løsning med ordinære 
dagplasser på Vestsiden 
sykehjem. Inngår i utredning 
omsorgsplasser. 

2.2. Utgått på grunn av midler-tidige 
løsninger t.o.m. 2018. 

3.  Fleksible ordninger for bistand 
i eget hjem, for dem som 
ønsker det 

Utarbeide tjenestekonsesjons-kontrakt for 
leverandører av brukerstyrt personlig 
assistanse, der kommunen ikke selv skal 
stå som arbeidsgiver.  

Forarbeid gjennomført og 
konkurranse pågår. 

Implementering 2.halvår 2018.  

4.  Øke innsatsen innenfor 
habilitering- og 
rehabiliteringsfeltet både på 
døgn- og dagbasis 

4.1. Periode for utprøving av 
hverdagsrehabilitering som 
arbeidsform gjennomføres.  

4.2. Organisasjonstilhørighet besluttes 

4.1. Team for hverdagsrehabilitering 
igangsatt/i drift.  

4.2. Avgjørelse høsten 2018. 

5.  Sikre riktig kostnad på de ulike 
institusjonsplassene og 
fordeling av ressurser i 
hjemmetjenesten 

5.1. Bemanningsplaner skal utarbeides 
med bakgrunn i ressursfordeling/ 
vekting mellom ulike typer 
institusjonsplasser. 

5.2. Utarbeide plan for organisering av 
hjemmetjenester og institusjon  

5.1. Ressurfordeling gjennomført med 
avtalt bemanningsfaktor.  

5.2. Organisasjonsendringer 
gjennomført. Ressursfordeling 
utført med bakgrunn i samlet 
ramme til disp. 

6.   Ha en fordeling av 
kompetanse som ivaretar de 
ulike brukergruppene sine 
behov 

6.1 Kompetansekartlegging 
gjennomføres  og opplæringsplan 
inngår i virksomhetsplanene. 

 

6.1 Ikke gjennomført fullt ut i 2017 
pga av at overordnet strategisk 
plan for kompetanse og 
rekruttering skulle utarbeides.  
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6.2 Kompetanseplan revideres 
 
 
6.3 Felles kompetanseplan for kommune 

og spesialist-helsetjeneste revideres i 
tråd med samarbeidsavtale. 

6.2 Kompetanseplan for helse og 
omsorg skal utarbeides første 
halvår 2018. 

6.3 Revideres eller avvikles i -18, 
Drøfting mellom partene pågår. 

7.  Gi økte kunnskaper om 
demens til pårørende og 
nærpersoner for å øke 
mestringsevnen. 

Gjennomføre årlig pårørendeskole for 
pårørende til demente 

Utsatt på grunn av få påmeldte. 
Henvist til nabokommunene etter 
avtale. 

8.  Utvikle gode pasientforløp for 
kronikergrupper 

8.1   Samhandlingsrutine for 
kronikersatsningen  

 

 
8.2 Opplæring i geriatrisk 

vurderingskompetanse 
 

8.1 Rutine utarbeidet, og inngår i 
drift. Faste samarbeidsmøter med 
Skien kommune fortsetter. 

8.2 Gjennomført opplæring for 
ansatte, må videreføres for 
nyansatte i perioden. 

9.  Det satses på ulike tiltak 
innenfor læring og mestring 
for kronikergrupper 

Omtales også  under helsetjenester. 
Mestringskurs for utvalgte kroniker-
grupper i samarbeid mellom kommunale 
tjenester og sykehuset Telemark HF 

Mestringskurs gjennomført med god 
oppslutning. 

10. Øke legedekning på sykehjem 
til nivået for Kostragr.13 

Anbefalte tiltak for å få en robust 
legedekning konkretiseres og plan for 
opptrapping utarbeides 

Gjennomført opptrapping.  

11. Innovative løsninger for drift 
av nye 
sykehjem/omsorgstilbud 

11.1  Plan for velferdsteknologi 
implementeres i virksomhetene, 
med ulike delprosjekter 

11.2 Porsgrunn kommune deltar i 
nettverk for velferdsteknologi i 
Telemark 

11.1 Delprosjekter gjennomføres etter 
plan, overordnet plan revidert. 

11.2 Nettverket videreføres. 
Utviklingssenteret ansvarlig for 
drift. 

12. Ha effektiv saksbehandling 
med god kvalitet, basert på 
tydelige kriterier 

12.1 Ønsket saksbehandlingstid 
langtidsopphold sykehjem: 30 
dager 

12.2  Ønsket saksbehandlingstid 
korttidsopphold på sykehjem: 10 
dager  

12.3 Ønsket saksbehandlingstid 
hjemmesykepleie:  10 dager 

12.4  Ønsket saksbehandlingstid 
omsorgslønn, avlastning og 
støttekontakt: 30 dager 

12.5  Utarbeide veiledende kriterier for 
saksbehandling 

Punkt 12 generelt: 

Veiledende tildelingskriterier vedtatt. 
Saksbehandlingstid kan variere på 
grunn av høy arbeidsmengde, men 
behov for raskt hjelp prioriteres. 
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Helsetjenester 
 
Nøkkeltall 
 

2015 2016 2017 
Gruppe 13 

2017 
Prioritet     
Nto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innb. 1 359 1 402 1 403 1 537 
Nto driftsutg til foreb., helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år 1 846 1 958 2 245 2 252 
Nto driftsutg til foreb. helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 7 158 7 802 9 008 8 500 
Nto driftsutgifter pr. innbygger i kr. kommunehelsetjeneste 1 988 2 091 2 125 2 306 

Dekningsgrad     
Fysioterapiårsverk per 10 000 innb, kommunehelsetjenesten 8,0 7,1 7,9 9,2 
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,7 11,9 11,9 10,5 
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. F- 232 5,5 5,7 5,7 5,3 
Årsverk til rehabilitering per 1000 innbyggere (khelse + plo) 12,1 11,9 15,1 12,8 
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innb. (khelse+plo) 4,6 6,7 8,2 4,7 

Kvalitet     
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. 
skoletrinn 

76% 101 % 98,0% 87,0% 

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 98% 98 % 104,0% 100,0% 
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 109% 97 % 101,0% 84,0% 

 
Kommentarer til nøkkeltallene   

Prioritet  

Opptrappingen for 2017 viser at prioritering for innbyggere 0-20 år ligger på nivå med  Gr13, mens det for de 

yngste innbyggerne 0-5 år har vært en noe høyere prioritet enn i gjennomsnittet for Gr13.  

 

Dekningsgrad  

Det fremgår i foreløpige Kostra-data at kommunen økt dekningsgrad på fysioterapi , uten at det er foretatt 

økning i  i antall årsverk. Dette kan bety at andre i samme gruppe har redusert  sin innsats.  

Når det gjelder legeårsverk ligger kommune over Gr13, men mottar da tilskudd for pasienter fra andre 

kommuner som velger fastlege i Porsgrunn.  

Kommunen har god dekning når det gjelder årsverk av psykiatriske sykepleiere, og vurderer videre behov i 

prioritering av kompetansemidler.  

 

Kvalitet  

De ulike kvalitetsindikatorene viser små endringer fra 2016. Noe av forklaringen når det gjelder det relativt 

høye nivået på helseundersøkelse ved 4-års alder, kan være forskyvinger på grunn av tidspunktet for når på 

året barnet er født. Det er utarbeidet gode rutiner for å følge opp at barn skal få sine undersøkelser.  

Når det gjelder hjemmebesøk for nyfødte var det i 2017 prioritert en liten økning i jordmor-ressurs for 

oppfølging innenfor dette området. 

 

Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak på tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017 Status - tiltak pr 31.12.17 

1. Bedret helse for befolkningen i 
Porsgrunn gjennom styrket 
fokus på helsefremming, 
forebygging og 
hverdagsrehabilitering 

1.1 Videreutviklet lærings- og 
mestringstilbud i Porsgrunn (LMS) 

1.2  Ansatte i psykisk helsetjeneste og 
rusomsorg gjennomfører opplæring til 
ansatte innenfor familiearbeid ved 

1.1. Gjennomført opplæring for 
kronikergrupper. 

1.2. Opplæring i psykisk helsetjeneste 
og rusomsorg gjennomført. 
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psykose og rusproblemer 
1.3. Justert tiltaksplan: etablere grupper for 

depresjonsmestring (KID). 

 

 

1.3. Oppstart september 2017.  

2.  Skolehelsetjenestene skal ha 
ressurser på de ulike 
alderstrinnene i tråd med 
statlige normtall 

Følge opp tidligere vedtak  

 

Opptrapping fortsetter, men ikke 
generell styrking av 
helsesøstertjenesten i 
rammeoverføringene lenger. 

3.  Gode og tilgjengelige 
helsetjenester for nyankomne 
flyktninger 

3.1  Bosatte flyktninger gjennomfører 
kartlegging og helseoppfølging i 
henhold til prosjektbeskrivelse 

3.2   Flyktninger i mottak skal ha lovpålagt 
helseoppfølging 

3.1/3.2 Gjennomføres kontinuerlig.  

4. Styrke innsatsen på 
ungdomshelsestasjonen 

Tiltaket «rusfri ungdom» videreføres  i 
ungdoms-helsestasjonene, og 
åpningstidene er to dager i uka. 

Etter plan.  

5. Etablere øyeblikkelig hjelp 
tilbud innenfor rus og psykisk 
helse 

Etablering avklares desember og tilbudet 
iverksettes 1.kvartal 2017 

Tiltak gjennomført med 1 plass fra 
april og 1 fra september 2018 

6. Sikre sammenhengende og 
rehabiliterende tjenester til 
personer med psykisk 
helsesvikt og rusproblemer 

Strategi for å unngå overdose videreføres. 
  
 

Implementert i drift med bruk av 
utarbeidet metodikk, for ansatte, 
kameratredning og livreddende 
førstehjelp for aktuelle parter.  Deltar i 
kompetansenettverk sammen med 
prosjektkommunene. 

Varslingsrutine mellom Porsgrunn 
kommune og politiet vedrørende farer 
ved narkotika i omløp, utarbeidet. 

 
Sosiale tjenester 
 
Nøkkeltall 
 2015 2016 2017 

Kvalitet    
Registrerte arbeidsledige 15-74 år, prosent 3,6% 2,9% 2,6%  

 

 
2015 2016 2017 

Gruppe 13 
2017 

Prioritet     
Nto driftsutg. tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år 632 338 375 515 
Nto driftsutg.l kommunalt disponerte boliger per innb. i kr 700 170 391 51 
Netto driftsutg. til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 3 822 3 509 3 507 3 862 
Nto driftsutgift økonomisk sosialhjelp pr innb. 20-66 år 2 193 2 014 1 986 2 041 

Produktivitet     
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig 87 258 68 880 75 090 65 752 
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 44 434 42 009 46 393 51 404 
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 37 390 38 621 42 189  

Dekningsgrad     
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 58,2 % 58,2 % 48,9 % 41 % 
Andel sosialhjelpsmottakere  20-66 år, av innb. 20-66 år 4,8 % 4,6 % 4,2 % 4 % 
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 24 24 24 18 

Kvalitet     
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med 
startlån, per 1000 innbyggere 

1,5 1,4   

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 5,9 5,9 6,1 * 5,5 

*Der det ikke finnes tall for Gr 13 er det beregnet snitt av grunnlagsdata for alle kommuner i Gr.13som har rapportert. 
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Kommentarer til nøkkeltallene 

Kvalitet  

Arbeidsmarkedet i Porsgrunn og nabokommuner har vært godt i 2017 med mange ledige jobber, som har 

påvirket at mange innbyggere har kommet i jobb og at arbeidsledigheten har sunket. Det pågår mange 

prosjekter innen Bygg- & Anlegg/ infrastruktur, de fleste industribedriftene går bra, samt at det har vært utlyst 

mange offentlige stillinger, spesielt innen helse/ omsorg og skole/ barnehage. 

Varigheten pr stønadsmottaker har dessverre gått noe opp, det er naturlig fordi ca en tredjedel av 

sosialhjelpsmottakere har sammensatte som rus og psykiatri, og de blir ofte langvarig på stønad. 

I 2017 ble det også innført Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år. 

Rus; antall tjenestemottakere har i løpet av 2017 ikke endret seg vesentlig, det var 185 personer som fikk 

tjenester fra Rusteam. Det er en økning i bekymringsmeldinger og tvangssaker som utredes av Rusteam. 

Antall overnattingsdøgn ved midlertidig botilbud i Feiselvei har vært økende gjennom året, og mange 

personer har hatt lang botid 

 

Prioritet  

De siste årene har det vært fokusert mye på å følge opp kommunale brukere som sosialhjelpsmottakere og 

flyktninger slik at de kan komme i arbeid og bli selvforsørget. På de fleste stønadsområdene følger 

kommunen (NAV) statens veiledende satser, med noen unntak, f eks unge hjemmeboende 

sosialhjelpsmottakere som får en lavere sats. Dette er ment som et incentiv for å søke seg tilbake i skole og/ 

eller komme  i arbeid. 

Rus; Netto driftsutgift til personer med rusproblemer viser en liten økning i 2017, men ligger under Gruppe13.  

Det er et samarbeid med Keops og NAV om arbeidsrettet Forvern og Ettervern for personer med 

rusproblemer, og de klarte i 2017 å få 8 personer ut i arbeid.   

Bolig; Husleien for boliger kommunen leier av Porsgrunn boligstiftelse har økt betydelig i 2017.  I tillegg pågår 

fortsatt forhandlinger med Porsgrunn boligstiftelse. Leietapet for kommunale utleiebolig i 2017 var 6 %, en 

vesentlig del av dette refererte seg til ombygging av C-bygget på Nystrand omsorgsboliger. Dette er årsaker 

til kommunens nivå på netto driftsutgifter er høyt både i forhold til 2016 og gruppe 13. 

 

Produktivitet 

Brutto driftsutgifter sosialhjelp har gått noe opp som er naturlig fordi det er en årlig lønns- & prisvekst, samt at 

man jobber med færre – men med brukere med mer sammensatte utfordringer, dvs at det tar lengre tid å 

komme til gode løsninger som jobb, tiltak, osv. 

Bolig; Kommunens brutto driftskostnader har økt fra 2016 til 2017 og ligger fortsatt over gruppe 13. 

Porsgrunn boligstiftelse økte husleien betydelig til Porsgrunn kommune i 2017. Driftskostnadene er også 

påvirket av at Porsgrunn kommune fortsatt forhandler med Porsgrunn boligstiftelse om endret eie- og 

leiestruktur for boligporteføljen kommunen leier av stiftelsen i dag.  

 

Dekningsgrad 

NAV har satt inn mye ressurser på å hjelpe kommunale brukere ut i arbeid og bli selvforsørget, samtidig som 

man jobber med at de brukerne som har meget sammensatte utfordringer skal få en varig statlig stønad. 

NAV følger opp brukerne tett, det er et bredt samarbeid med næringslivet, og tiltaksbedriften Keops bidrar 

også til at mange av sosialhjelpsmottakerne har kommet ut i arbeid. 

I 2017 var det i snitt 24 nye brukere  som søkte om kommunale stønader hver eneste måned, og da er det 

viktig for kommunen å ha et apparat som kan hjelpe de tilbake i arbeid. 

Rus; personer med rusproblemer har i 2017 hatt økende behov for mer sammensatt, langvarig og omfattende 

bistand. Det mangler fortsatt boliger til personer med sammensatte behov og lav bo-evne.  

Bolig;  Antall kommunalt disponerte bolig ligger fortsatt på samme nivå som tidligere år. Nivået ligger fortsatt 
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over gruppe 13, som viser en svak nedgang for i fjord. I 2017 solgte kommunen 6 boliger, hvorav 5 boliger til 

kommunale leietakere.   

 

 

Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak på tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017 Status - tiltak pr 31.12.17 

1. Redusere antall 
sosialhjelps-mottakere 
med 15 % 

1.1  Bidra til 10 % færre 
sosialhjelpsmottakere i 2017 

 
1.2  Bidra til at varighet på stønad 

reduseres i snitt til 5,4 mnd 
1.3   Følge opp Jobbprosjektet og prosjekt 

Familieveileder, for å bidra til at flere 
mottakere blir selvforsørget 

1.4 Innføre Aktivitetsplikt for 
sosialhjelpsmottakere dersom det blir 
vedtatt/ lovpålagt (18 – 29 år). 

1.1 NAV Porsgrunn har i snitt 38 færre 
sosialhjelpsmottakere pr mnd i 2017 enn 
i -16 = en nedgang på 11,5 % 

1.2 Varigheten på stønad er dessverre ikke 
redusert, fordi gjenværende brukere har 
mer sammensatte utfordringer 

1.3 Prosjektet er foreløpig avsluttet 

1.4 Aktivitetsplikt er innført 

 

2. Bosette og inkludere 
flyktninger iht. 
bystyrevedtak 

2.1  Bosette flyktninger i 2017 iht. 
bystyrets vedtak 

2.2  Koordinere Introduksjonsprogrammet 
i kommunen og bidra til at minimum 
55 % voksne flyktninger årlig kommer 
ut i arbeid/ utdannelse etter 
programmet (blir selvforsørget e/ 
programmet) 

2.1 Det ble til sammen bosatt 116 flyktninger 
i Porsgrunn i 2017, herunder 33 x 
familiegjenforeninger 

2.2 Introduksjonsprogrammet er et 
samarbeid med Voksenopplæring og i 
stadig utvikling, men vi mangler statistikk 
for overgang til arbeid/ utdannelse 

3. Gjennomføre 
Kvalifiserings-
programmet 

3.1  NAV; Inntil 70 deltakere i KVP, i 
samarbeid med Keops 

3.2  NAV; Bidra til at 55 % av KVP-
deltakere kommer ut i arbeid/ 
utdannelse (blir selvforsørget etter 
programmet) 

3.1 Det var 57 deltakere i KVP ved nyttår 
2017 – 2018 

3.2 Og 50 % av deltakerne har gått til arbeid/ 
utdannelse 

4.  Bidra til at Porsgrunn 
skal være en attraktiv 
kommune i vekst 

4.1  NAV; Månedlig kontakt med minst 
180 arbeidsgivere for å gi tilbud om 
service 

4.2  NAV; Bidra i alle næringsfora/ 
nettverk for å gi service og bidra til 
etablerte og nyetablerte bedrifter. 

4.1 NAV har i 2017 vært i månedlig kontakt 
med ca 160 arbeidsgivere i Porsgrunn 

4.2 NAV Porsgrunn deltar i de næringsfora/ 
nettverk som er mulig, og som man blir 
invitert til. 

5.  Bidra til å redusere 
antall unge på passive 
ytelser 
(Talenter for 
Fremtiden) 

5.1  NAV; Delta i skolenes rådgiver-
nettverk, samt info til elever og 
foreldre/ pårørende, både 
arbeidsmarkedskunnskap og 
økonomisk veiledning 

5.2  NAV; følge opp prosjekt/ veileder på 
Skogmo VGS, som skal sikre at flere 
unge gjennomfører videregående 
skole.  

5.1 NAV Porsgrunn deltar i de skolefora som 
er mulig, og som man blir invitert til. 
 

 

5.2 Prosjekt på Skogmo VGS har pågått i 
straks tre år, og vil i 2018 – 2019 trolig bli 
utvidet til Porsgrunn VGS 

6. Utvikling av digitale 
sosiale tjenester 

Påbegynne utviklingen av bedre digitale 
sosiale tjenester, for å forbedre 
kommunens nett-tjenester og effektivisere 
samhandling med brukerne. 

Digitale sosiale tjenester er påbegynt og vil 
bli innført gradvis gjennom 2018 - 2019 

7.  Kommunen skal ha en 
enhetlig og samkjørt 
oppfølging av 
rusbrukere, fra forvern 

Tidligere prosjektmidler til oppfølging og 
rehabilitering av personer i ettervernfasen, 
inngår i rammeoverføringene og det 
etableres fast stilling i drift. 

Opptrapping kommunale midler pågår. 
Stillinger er faste. 
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til ettervern 

8.  Etablere 
likemannsprosjekt i 
samarbeid med 
Grenlandskommunene 
og STHF/ 
Borgestadklinikken 

8.1.  Etablere «Likemannsprosjektet 
Grenland» og ansette prosjektleder. 

8.2.  Oppstart av likemannsprosjekt 

8.1/8.2Gjennomført og prøvd i drift. Evaluert 
og justert etter prøveperioden, med 
ansettelse av kommunal prosjektleder. 

9.  Aktiv bruk av Startlån 
for å bistå husstander 
med langvarig 
vanskeligstilte som har 
problemer med få lån i 
privat bank til eid bolig 

9.1 Tilbys startlån til kjøp av egen bolig 
og/eller beholde bolig, eventuelt i 
kombinasjon med boligtilskudd 
 

9.2  Bistå leietakere i kommunale 
utleieboliger til å kjøpe egen bolig  

9.1 Antall lånetilsagn er doblet i forhold året 
før. Vi vurderer at målgruppen for 
ordningen nås, da vi ser at 
låneporteføljen er stabil 

9.2 5 leietakere har kjøpt leid kommunal 
bolig.   

9 leietakere har flyttet ut av kommunal 
bolig og kjøpt annen bolig, til sammen 14 
leietakere i 2017 

10. Fremskaffe tilstrekkelig 
med boliger til 
prioriterte grupper. 

10.1 Ta i bruk omdisponerte boliger til         
funksjonshemmede og store            
barnefamilier 

 

 

10.2 Øke antall selvbosettinger innen  
gruppene; flyktninger, innvandre, og 
andre vanskeligstilte i boligmarkedet. 

10.1 Boliger til store barnefamilier er tatt bruk. 
Ombygging av Nystrand til endret 
målgruppe vil ikke bli ferdigstilt før 
slutten av 2018, og derfor ikke tatt i bruk  

10.2 67 personer er bosatt fordelt på 33 
boenheter i private leieforhold. Dette er 
personer som er bosatt ihht avtale med 
IMDi. 28 vanskeligstilte personer er 
etablert i 14 private boenheter. Til 
sammen 61 boenheter i 2017. 

Økt bruk av privat leiemarked, sammen med 
økt bruk av startlån har bidratt til at 
ventelisten for kommunale boliger er 
redusert. 

11. Bistå leietakere i 
kommunale 
utleieboliger som ikke 
klarer å mestre 
boforholdet 

11.1 Tilby råd og veiledning i forbindelse 
med naboklager slik at vi har 
muligheter for å følge opp saken i 
tråd med bestemmelsene i 
husleieloven 

11.2 Tilby nedbetalingsordning for 
leietakere som har opparbeidet 
husleierestanse 

11.3 Følge løpende opp 
samarbeidsplaner/BoPlaner og 
leiekontrakter 

 
11.4 Fremme deltakelser fra våre 

leietakere for å få et godt bomiljø 
 

11.1 I 2017 mottok vi 73 naboklager på 
leieforhold i kommunale boliger. Disse 
er fulgt opp med individuelle tiltak som; 
brev, hjemmebesøk og samtaler  

11.2 Antall med nedbetalingsavtaler ligger 
stabilt. 29 personer har nedbetalt sin 
husleierestanse. 

11.3 BoPlaner/samarbeidsplaner er fulgt opp 
individuelt og i forbindelse med søknad 
om ny leiekontrakt 

11.4 Beboerråd er fulgt opp også i 2017, 
med god effekt i forhold til bomiljøet. 
Det er også avholdt beboermøter i 
bygg med flere boenheter. 
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5.4  Miljø og byutvikling 

 
Rammeområdet omfatter følgende virksomheter: 

• Byutvikling 

• Brann- og feiervesen 

• Kommunalteknikk 

• Bygg- og eiendomsdrift 

 
Årsverk og sykefravær på rammeområdet. 

 
 2015 2016 2017 

Årsverk 262 264  267 

Sykefravær i % 6,1 4,7 5,9 

 

 

 
Fysisk plan og tilrettelegging, herunder kart og byggesak 
 
Nøkkeltall 
 2015 2016 2017 

Kvalitet    
Brukertilfredshet med byggesaksbehandling (faktisk score) 4,6 4,0 4,1 
Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagte frister, i % 93 83 87 
Andel plansaker behandlet innenfor lovpålagte frister, i % 100 100 100 
Andel oppmålingsforr. behandlet innenfor lovpålagte frister, i % 98 92 99 

 

 
2015 2016 2017 

Gruppe 13 
2017 

Prioritet     
Nto dr.utg. fys.planl./kulturminner/natur og nærmiljø pr innb 595 692        662          634 

Produktivitet   192  
Korrigerte bto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnb. 172 167  168 
Korrigerte bto driftsutgifter plansaksbehandling, per årsinnb. 227 246 269 268 

 
 
Kommentarer til nøkkeltallene 

Kvalitet:  

Alle plansaker er behandlet innenfor lovpålagte frister, men man har fortsatt en andel på byggesak og 

oppmåling som er behandlet etter at frist er gått ut. Dette er i hovedsak søknader om dispensasjoner, Denne 

søknadstypene har økt med nærmere 100 % på de siste to årene, og er svært tidkrevende å behandle. Det 

er en lavere andel i 2017 som er behandlet etter frist, selv om det totalt sett har vært en klar økning i antall 

saker i alle avdelingene. Det er en liten økning på tilfredsheten med byggesakstjenesten, men det er fortsatt 

noe igjen til målet på 4,5. Dette jobbes det kontinuerlig med.   

 

Prioritet:  

Prioriterte oppgaver i 2017 har vært den daglige produksjon og kvalitetssikring av denne.  

 

Produktivitet:  

Det har vært svært stor aktivitet i alle tre avdelingene i 2017. Avdelingene har likevel levert bedre 
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måltall på produksjon enn året før, samtidig som man har levert innenfor de økonomiske rammene og har 

hatt lavt sykefravær.  

 

Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak for tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017 Status - tiltak pr 31.12.17 

Legge til rette for en 
fremtidsrettet byutvikling, 
som særskilt bygger opp 
under målet om ønsket 
befolkningsvekst.  

1.1 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 

byggesaker skal reduseres 

 

1.2   Gjennomsnittlig saksbehandlingstid    

for detaljreguleringsplaner skal 

reduseres  

Snitt 3 ukersaker :      13 dager 

Snitt 12 ukerssaker :  28 dager  

Snitt dispensasjoner 12 uker:  65 dager 

Snitt fra komplett planforslag til vedtatt 
plan: 134 dager 

 

 

 

Tekniske tjenester 
 
Nøkkeltall 
 2015 2016 2017 Gruppe 13  

2017 
Kvalitet     
Beregnet ikke bokført vann (i %) 37,7 38,1 37,1 * 31,0 
Beregnet ikke bokført vann (i mill. m3 pr år ) 1,947 1,947 1,790  

Utskifting og rehab. av vann-nettet, i %-snitt 3 siste år 0,85 0,63 0,82 * 0,7 
Utskifting og rehab. av spillvannsnett, i %- snitt  3 siste år 0,46 0,73 1,16   * 0,8 

Prioritet     
Netto driftsutgifter til funksjon 338 Forebygging pr. innb. 67 59 53 49 
Netto driftsutgifter til funksjon 339 Beredskap pr. innbygger 1 048 1 061 1063 697 
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt 1 051 1 101  1 201 813 

Produktivitet     
Nto. dr.utg.  i kr pr. km kommunal vei og gate,  113 811 118 422 162 451 206 222 
Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal 
avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 

1 530 1 512 1 190 * 1 759 

Renovasjon - Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal 
avfallshåndtering  

892 968 984 ** 

Vann - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal 
vannforsyning (kr/tilkn.innb) 

1 023 1 041 1 095 * 1 438 

*Der det ikke finnes tall for gr. 13 er det brukt snitt for landet 

**Finnes ikke sammenlignbart tall for landet 

 

Kommentarer til nøkkeltallene 
Kvalitet  

Vanntapet viser en klar forbedring i 2017, og følger målet gitt i Hovedplan Vann. Vi har fokus på vannlekkasje 

og har utbedret 34 stk i 2017, samt gitt en del pålegg til utbedring av private stikkledninger. Installering av 

flere vannmålere i nettet ihht Hovedplan Vann og Handlingsprogram vil avdekke vannlekkasjer av vesentlig 

størrelse på et tidligere tidspunkt, og vi ser at det gode arbeidet med lekkasjesøk bør videreføres.  
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Fornying av vannledningsnett og avløpsnett er ihht måltallet på 1% utskifting i inneværende år, samt at for de 

3 siste år nærmer vi oss 1% på vann og er over 1% på avløp. I Handlingsprogrammet er det tatt høyde for en 

utskiftingstakt ihht til måltallet på 1% i investeringsbudsjettet.  

 

Prioritet  

Kostnadene for forebyggende avdeling (funksjon 338) er på linje med Gr13.  

Kostnadene for å drive Porsgrunn brannvesen per innbygger (funksjon 339) er høyere enn tilsvarende 

brannvesen. Dette skyldes hovedsakelig organisering med tre brannstasjoner samt at eksisterende 

brannvesen i henhold til lovverket kunne betjent inntil 50 000 innbyggere.  

 

Netto driftsutgifter i kr pr innbygger, samferdsel i alt er betydelig høyere enn sammenlignbare kommuner. Det 

skyldes det faktum at Porsgrunn har 27 % mer vei pr innbygger enn øvrige kommuner, samt Fjordbåtene.  

 

Produktivitet  

Netto driftsutgift i kr pr km kommunal vei og gate er betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner. Dette 

skyldes lavere utgifter til vedlikehold som reasfaltering, med påfølgende redusert vegkapital. På grunn av at 

avskrivninger er inkludert i 2017 og ikke tidligere år, vil dette tallet ikke være sammenlignbart med 

foregående år i Porsgrunn. 

 

Gebyrgrunnlaget viser utgiftsnivået pr innbygger på de tre områdene; avløp, renovasjon og vann. 

Sammenlignet med Gr13 er utgiftene i Porsgrunn lavere på vann og høyere på avløp. På avløp skyldes 

gebyrgrunnlagsøkningen, at det har vært økt aktivitet med bevisst nedtrekk av fond. Gebyrgrunnlagets 

økning har ingen direkte betydning for selve gebyrutviklingen på avløp. 

 

 

Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak på tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 
Handlingsprogram 2017 – 20. 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017 Status - tiltak pr 31.12.17 

1. Beregnet ikke bokført 

vann(svinn) 

1.1 Lekkasjereduksjon iht. hovedplan 

vann.  

Holder fremdriftsplan med etablering av 

vannmålere og jobber mot avslutning 2018 

som planlagt. 

2. Utskifting vann- og 

avløpsnett 

2.1 Utskifting på 1 % av ledningsnettet 

årlig 

Gjennomført utskiftning/rehabilitering ihht 

aktivitetsplan. Målsetningen om 1% 

utskiftning er oppnådd.  

Vannledninger 1,43% 

Avløpsledninger 2,18% 

Overvann 0,47% 

3.  Ny brannorganisering 3.1  Sak om interkommunalt brannvesen 

og revidert struktur for Brevik 

Brannstasjon legges fram til politisk 

behandling i 2017, samkjørt med 

statlige føringer i brannstudien. 

Porsgrunn, Bamble og Drangedal har 

politisk vedtak om å utrede et felles 

brannvesen for de tre kommunene. Ny 

prosjektleder og brannsjef i Porsgrunn er 

ansatt med virkning fra 1. februar 2018. 
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Bygg- og eiendomsdrift 
 

Nøkkeltall  
 2015  2016  2017 

Kvalitet (egne registreringer)    
Resultat av brukerundersøkelser:    
Forvaltning og drift av eiendommer 3,9 4,1 4,4 
Renhold 4,3 3,9 4,45 
Prosjektledelse av byggeprosjekter 4,8 4,8 4,9 

 

 2015 2016 2017 Gruppe13  
2017 

Produktivitet     
Nto driftsutgift til kommunal eiendomsforvaltning per innb. 4 062 4 278 4529 4735 
Korrig. bto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvm. 826 865 861 1143 

- Herav energikostnader for komm.l eiendomsforvaltning pr kvm 110 103 111 111 
- Herav utg. til renhold i komm. eiendomsforvaltning pr kvm 102 115 125 175 

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvm 393 430 435 542 
Utg. til vedlikeholdsaktiviteter i komm. eiendomsforvaltning per kvm 10 6 19 118 

Dekningsgrad     
Samlet areal på formålsbygg kommunen eier i kvm per innbygger 4,9 4,9 5,2 4,0 

 
 

 

Kommentarer til nøkkeltallene 

Kvalitet  

Resultatet fra brukerundersøkelsene knyttet til forvaltning de siste årene viser en økning hvert år til 4,4 i 

2017, dette er svært positivt selv om man fortsatt ligger under ønsket måltall på 4,5. 

 

Det har vært jobbet med å bedre kommunikasjon mot brukerne både i form av faste møter og via 

meldingssystemet, hvor brukerne på en enkel måte kan melde inn feil/mangler, ønsker/ behov direkte til 

driftstekniker. 

 

Brukerundersøkelsen knyttet til byggevirksomhet viser et gjennomsnitt på 4,9 for 2017. Dette er 0,1 høyere 

enn foregående år. Selv om resultatet kan anses som tilfredsstillende i forhold til ønsket nivå på 4,0 vil vi 

fortsatt tilstrebe forbedring. Informasjon og opplæring/ veiledning vil bli gitt et særlig fokus, da det er på disse 

områdene vi har lavest score. 

Brukertilfredsheten innen renhold har økt til 4,45 i 2017, vi jobber for å holde den på dette nivået, eller øke 

den. 

 

Produktivitet  

Indikatoren netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger sier noe om hvor mye av egne 

penger (frie inntekter som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten), kommunen ”velger” å bruke på 

forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbyggene (adm., førskole, skole, institusjon, idrett og kulturbygg). 

Automatiske avskrivinger knyttet til investeringer og inntekter/ refusjoner inngår i indikatoren.  

 

Vi ligger fortsatt under nivået til Gr13, men har hatt en stabil økning de 3 siste årene. Mye av økningen kan 

forklares med at vi har fått økt bevilgning til vedlikehold. Det har også for vært en negativ befolkningsvekst i 

2017. Gr13 har en økning i sine utgifter på omtrent samme nivå.  
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Indikatoren korrigert brutto driftsutgift til kommunal eiendomsforvaltning per m², viser utgiftene til forvaltning, 

drift og vedlikehold (FDV) av eide og leide formålsbygg, inkludert avskriving på kapitalen, fordelte utgifter og 

refusjoner fra stat og andre kommuner. 

 

Våre utgifter til FDV har over mange år vært lavere enn Gr13, og har i de siste årene hatt ytterligere nedgang. 

I forhold til Gr13 som har hatt en jevn økning.  

Utgifter til vedlikehold og renhold er inkludert i ovenstående to indikatorer, våre utgifter har økt i perioden, 

men er fortsatt lavere enn for Gr13 som i samme periode har økt sine utgifter til vedlikehold. 

 

Driftskostnadene til kommunen ligger fortsatt under Gr13, dette er belyst i sak 7/18 til formannskapet. 

Kommunens energikostnader er helt likt med Gr13 sine kostnader. Investeringene i enøk arbeidet er i gang 

og vi forventer er reduksjon i årene som kommer. 

 

Det er en økning i utgifter til renhold per m
2, 

det henger sammen med den gjennomgangen som er utført i 

renholdsavdelingen. Det er forventet at utgiftene også vil øke i 2018 siden gjennomgangen av de 

økonomiske konsekvensene ikke er helt avsluttet. 

 

Dekningsgrad  

Vi har fortsatt et høyere areal på eide formålsbygg, målt i kvadratmeter per innbygger enn kommunegruppe 

13. Den markante økningen fra 2016 er først fremst innenfor institusjonslokaler hvor de 2 nye sykehjemmene 

(2SP) er forklaringen. Vi ligger også noe høyere for barnehager, skole- og kulturbygg.  

 

 

Mål og tiltak 2017. 

Nedenfor rapporteres status pr. 31.12.2017 for de mål og tiltak på tjenesteområdet som fremgår av vedtatt 

Handlingsprogram 2017 – 20. 

 

Periodemål 2017-20 Tiltak 2017 Status - tiltak pr 31.12.17 

Drift av bygg skal være 
kostnadseffektiv og bedre 
Gr13. 

Vurdere hvorvidt det er mulig å 
arealeffektivisere bygningsmassen, spesielt 
administrasjonsbygg. 

Bygg- og eiendomsdrift har lagt frem 
saker for rådmannens ledergruppe til 
vurdering hver gang bygg er ledigstilt.  

Energiutgiftene i kr/m² skal 
i perioden være 5% bedre 
enn snittet av Gr13 

Energikostnader for kommunal 
eiendomsforvaltning per m

2
 reduseres til 

nivået i Gr13, dvs. lik 100. 

 I 2017 var Porsgrunn kommune sine 
utgifter til energi lik Gr13 
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6. Vedlegg 

6.1  Økonomisk oversikt drift  

Tall i 1000 kroner Regnskap  
2017 

Regulert 
budsjett 2017 

Opprinn. 
budsjett 2017 

Regnskap 
2016 

DRIFTSINNTEKTERTER 
    Brukerbetalinger -89 545 -88 855 -92 406 -90 506 

Andre salgs- og leieinntekter -261 902 -256 572 -252 716 -253 249 

Overføringer med krav til motytelse -340 399 -306 282 -284 431 -347 190 

Rammetilskudd -866 658 -868 919 -867 397 -861 678 

Andre statlige overføringer -134 125 -106 838 -89 550 -96 425 

Andre overføringer -2 231 -739 -739 -2 804 

Inntekts- og formuesskatt -954 527 -940 000 -920 000 -899 418 

Eiendomsskatt -141 048 -140 500 -144 000 -131 796 

Sum driftsinntekter -2 790 435 -2 708 705 -2 651 238 -2 683 065 

DRIFTSUTGIFTER 
    Lønnsutgifter 1 408 189 1 388 238 1 357 591 1 349 949 

Sosiale utgifter 381 316 390 269 379 724 372 457 
Kjøp som inngår i kommunens tjenesteprod. 397 370 358 480 345 650 343 283 
Kjøp som erstatter kommunens tjensteprod. 359 922 343 922 330 127 341 023 
Overføringer 165 235 168 236 159 842 159 434 
Avskrivninger 126 957 126 959 132 338 127 291 
Fordelte utgifter -36 920 -34 932 -33 299 -28 534 

Sum driftsutgifter 2 802 069 2 741 171 2 671 973 2 664 903 

Brutto driftsresultat 11 634 32 466 20 734 -18 163 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER 
    Renteinntekter og utbytte -27 382 -26 978 -27 678 -27 562 

Gevinst finansielle instr. (omløpsmidler) -40 223 -30 500 -28 000 -36 573 
Mottatte avdrag på lån -201 -301 -301 -189 

Sum eksterne finansinntekter -67 807 -57 779 -55 979 -64 324 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER 
    Renteutgifter og låneomkostninger 43 834 46 022 50 222 48 938 

Tap finansielle instr. (omløpsmidler) 0 0 0 1 958 
Avdrag på lån 79 093 79 200 77 000 74 553 
Utlån 387 377 377 307 

Sum eksterne finansutgifter 123 314 125 599 127 599 125 755 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 55 508 67 820 71 620 61 432 

Motpost avskrivninger -126 957 -126 957 -132 451 -127 291 

Netto driftsresultat -59 815 -26 671 -40 096 -84 022 

BRUK AV AVSETNINGER 
    Bruk av tidligere års mindreforbruk -27 529 -27 529 0 -752 

Bruk av disposisjonsfond -2 011 -466 0 -2 767 
Bruk av bundne fond -10 571 -5 922 -4 034 -8 769 

Sum bruk av avsetninger -40 112 -33 917 -4 034 -12 288 

AVSETNINGER 
    Overført til investeringsregnskapet 26 564 24 550 25 000 17 539 

Avsatt til disposisjonsfond 36 079 34 699 18 279 36 123 
Avsatt til bundne fond 8 649 1 339 851 15 118 

Sum avsetninger 71 291 60 588 44 130 68 781 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -28 636 0 0 -27 529 
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6.2  Netto regnskap - budsjett pr virksomhet/ rammeområde i 2017 

 
Tall i hele tusen kr. Regnskap Regulert budsjett Avvik  Forbruks % 

119 Rådmannens ledergruppe 23 612 23 039 -574 102 % 

120 HR-avdelingen 32 847 34 962 2 115 94 % 

121 Økonomiavdelingen 21 854 23 146 1 292 94 % 

123 Serviceavdelingen 49 148 49 148 0 100 % 

124 IKT-avdelingen 14 772 14 650 -122 101 % 

1 Formannskapet 142 233 144 944 2 711 98 % 

164 Kultur 42 460 42 562 103 100 % 

200 Felles - oppvekst 7 077 6 782 -295 104 % 

201 Brattås barnehage 5 100 5 100 0 100 % 

203 Frednes og Skrukkerød barnehager 10 154 10 266 112 99 % 

204 Hovenga & Osebakken barnehage 8 706 8 355 -351 104 % 

205 Kirketjernet og Vestsiden barnehager 9 871 10 025 155 98 % 

207 Lundelia barnehage 6 634 6 498 -136 102 % 

208 Lyngveien barnehage 5 773 5 886 113 98 % 

212 Vallermyrene barnehage 6 948 6 871 -77 101 % 

215 Flåtten barnehage 8 646 8 253 -393 105 % 

217 Kommunal innsats i private barnehager 168 304 165 636 -2 668 102 % 

226 Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT) 27 679 26 743 -937 104 % 

229 Borge skole 39 879 39 161 -718 102 % 

230 Brattås skole 14 678 14 768 90 99 % 

231 Brevik oppvekstsenter 19 693 19 453 -240 101 % 

232 Grønli skole 19 194 19 231 36 100 % 

233 Heistad skolene 56 050 55 118 -932 102 % 

235 Klevstrand skole 13 912 14 164 252 98 % 

237 Myrene skole 20 208 20 284 77 100 % 

240 Stridsklev skole 29 994 30 062 68 100 % 

241 Langangen og Tveten skoler 24 120 24 120 0 100 % 

242 Vestsiden skole 31 504 31 683 179 99 % 

244 Kjølnes ungdomsskole 21 580 21 229 -351 102 % 

245 Stridsklev ungdomsskole 13 297 12 750 -547 104 % 

246 Tveten ungdomsskole 20 396 20 166 -230 101 % 

250 Porsgrunn kommunale kulturskole 10 089 10 250 161 98 % 

251 Porsgrunn voksenopplæringssenter 15 878 16 402 524 97 % 

252 Klokkerholmen m.m. 2 377 2 406 29 99 % 

280 Barnevern 76 996 72 234 -4 762 107 % 

2 Barn, unge og kultur 737 196 726 457 -10 740 101 % 

129 Tjenestekontoret 10 676 10 951 275 97 % 

300 Felles - helse og omsorg 5 456 4 546 -910 120 % 

301 Familiehelsetjenester 23 957 24 640 683 97 % 

304 Legetjenester og miljørettet helsevern 47 144 47 709 565 99 % 

306 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg 57 382 61 342 3 960 94 % 

307 NAV Porsgrunn 105 088 106 454 1 365 99 % 

310 Vestsiden sykehjem 12 837 11 011 -1 826 117 % 

311 Frednes sykehjem 41 692 39 998 -1 694 104 % 

312 Doktorløkka 40 137 42 637 2 499 94 % 

313 St.Hansåsen sykehjem 58 332 58 332 0 100 % 

314 Brevik sykehjem 42 423 40 969 -1 454 104 % 

315 Mule sykehjem 47 651 47 651 0 100 % 

317 Hjemmetjenesten Vest 19 391 19 394 2 100 % 

318 Hjemmetjenesten Stridsklev 28 893 29 601 708 98 % 

319 Hjemmetjenesten Eidanger 34 977 35 383 406 99 % 
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320 Hjemmetjenesten Brevik 14 232 14 232 0 100 % 

321 Hjemmetjenesten Herøya 30 657 32 310 1 667 95 % 

322 Miljøarbeidertjenesten 141 418 143 782 2 365 98 % 

325 Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter 83 372 83 694 322 100 % 

390 SAMBA 4 394 4 580 186 96 % 

3 Helse og omsorg 850 109 859 216 9 121 99 % 

603 Brann- og feiervesen 36 084 36 026 -58 100 % 

606 Kommunalteknikk 43 619 44 493 874 98 % 

626 Bygg- og eiendomsdrift 120 152 120 152 0 100 % 

666 Byutvikling 16 187 17 802 1 614 91 % 

4 Miljø og byutvikling 216 043 218 473 2 431 99 % 

400 Kirke og trossamfunn 21 801 21 348 -453 102 % 

5 Kirker 21 801 21 348 -453 102 % 

700 Ikke fordelte utgifter/inntekter -22 934 -26 335 -3 401 87 % 

6 Ikke fordelte utgifter/inntekter -22 934 -26 335 -3 401 87 % 

  Sum rammeområdene 1 944 449 1 944 103 -331 100 % 
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6.3  Politisk organisering 2015 -19  
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Bystyrets medlemmer 2015 - 2019, - pr. 31.12.2017 
 
 

 
 
 
Robin Kåss  (Ap), ordfører Kjell Øystein Eriksen (Ap) Mahmoud Farahmannd (H) 

Janicke Andreassen (Ap), varaordfører Heidi Gjøsæter (Ap) Oda Sofie Johnsen (H) 

Ole Henrik Lia (Ap) Stein Haugland (Ap) Torbjørn Røe Isaksen (H) (permisjon) 

Aleksander Gjøsæter (Ap) Gro Lorentzen (SV) Gunnar West Sørlie (H) 

Lillian Elise Esborg Bergane (Ap) Helge Mæland (SV) Jan Løkling (H) 

Viola Johansen (Ap) Pål Berby (Rødt) Adrian Ness Løvsjø (Frp) 

Øystein Beyer (Ap) Fredrik Botnen Nordahl (Rødt) Henning Yven (Frp) 

Tim Viskjer (Ap) Åge Frisak (V) Nelly Olsen (Frp) 

Ole Kåre Wagenius (Ap) Siren Johanne Johnsen (V) Robert Welfler (Frp) 

Tonje Markset Lia (Ap) Tord Samdal (Krf) Ottar Berg (MDG) 

Tone Skau Jonassen (Ap) Anders Rambekk (Krf) Hilde Forberg Andersen (MDG) 

Trond Ingebretsen (Ap) Esben Storvand (H) Sverre Siljan (BnP) 

Alangeh Hossein Rashidi (Ap) Petter Ellefsen (H) Kjell Grant Teigen (BnP) 

Bente R. Tangen (Ap) Anne Karin Alseth Hansen (H) Karl Inge Leerstang (BnP) 

Ragnar Grønstein Anundsen (Ap) Maren Synnøve Aks Moen (H) Anne Kristine Grøtting (Sp) 

Hans Martin Gullhaug (Ap) Geirr Frønes(H) 
 

Anne Tilly Bagås (Ap) Bjørn Tore Hjartsjø (H) 
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6.4  Administrativ organisering pr. desember 2017 

RÅDMANN 
Per Wold 

HELSE OG OMSORG 
 

Kommunalsjef  
Aud Fleten 

OPPVEKST 
 

Kommunalsjef  
Tollef Stensrud 

MILJØ- OG BYUTVIKLING 
 

Kommunalsjef  
Øistein Brinck 

  

 
 

HELSE OG OMSORG 
Kommunalsjef Aud Fleten 

Hjemmetjenesten Stridsklev 
Margrethe Dalen Haraldsen 

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg 
Heidi Ekornrød Pedersen 

Hjemmetjenesten Herøya 
Tove Gerner (konst.) 

Brevik sykehjem 
Egil Nicolaisen 

Hjemmetjenesten Vest 
Bente Berg Nilsen (konst.) 

Frednes og St. Hansåsen sykehjem 
Kristin Johanson 

Hjemmetjenesten Eidanger 
Anne Margrethe Tretvik 

Mule sykehjem 
Kristin Knudsen 

Hjemmetjenesten Brevik 
Tove Gerner 

Doktorløkka og Vestsiden sykehjem 
Bente Berg Nilsen 

Legetjenester og miljørettet helsevern 
Bente Aasoldsen 

Miljøarbeidertjenesten 
Gro Bergestig 

Familiehelsetjenester 
Lene Lindflaten 

Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter 
Bente Aasoldsen 
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MILJØ- OG BYUTVIKLING 
Kommunalsjef Øistein Brinck 

Bygg og eiendomsdrift 
Terje Madsen 

Brann- og feiervesenet 
Nicolai Underthun 

Kommunalteknikk 
Torbjørn Krogstad 

Kultur 
Mariann Eriksen 

 Byutvikling 
Annette Finnerud 

 
 
 

ADMINISTRASJON OG STØTTE 
Rådmannen 

Serviceavdelingen 
Stian Stiansen 

NAV Porsgrunn 
Grunde Grimsrud 

IKT-avdelingen 
Terje Odden 

KEOPS 
Morten Kjørholt Pettersen 

Økonomiavdelingen 
Per Ivar Eidem 

Rådmannens stab 

HR-avdelingen 
Heidi Gule 

 

 
 
 

OPPVEKST 
Kommunalsjef Tollef Stensrud 

Borge skole  
Kristin Støren 

Brattås barnehage  
Liv Kvaran 

Brattås skole  
Anniken Flatlandsmo 

Frednes og Skrukkerød barnehage  
Anne Omnes 

Brevik oppvekstsenter  
Siw Klausen 

Hovenga og Radehuset barnehage  
Heidi Omdal 

Grønli skole  
Bjørn Kronstad 

Lundelia barnehage  
Margit S. Aas 

Heistadskolene  
Tom Stormyr 

Lyngvegen barnehage  
Wenche Larsen 

Klevstrand skole  
Maj-Britt Dahl 

Vallermyrene barnehage  
Marianne Ingvaldsen 
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Myrene skole  
Stein Thomas Tusvik 

Vestsiden og Kirketjernet barnehage  
Trine Larsen 

Stridsklev skole  
Kristin Nilsen 

Flåtten barnehage  
Hanne Stulen Granly 

Langangen og Tveten skoler  
Terje Sønslien 

Pedagogisk-psykologiske tjenester  
Hæge Odberg 

Vestsiden skole  
Tone Smemo Stølen 

Kulturskolen  
Erling Sagdahl 

Kjølnes ungdomsskole  
Kjell Karlsrud 

Klokkerholmen  
Lars Chr. Løken 

Stridsklev ungdomsskole  
Turi Berntsen 

Porsgrunn voksenopplæringssenter  
Miriam Håland 

Tveten ungdomsskole  
Kirsten Hansen 

Barneverntjenesten  
Hanne Størksen 
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Arkivsak-dok. 18/03515-2 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 08.05.2018 

 

 

   

 

Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2017 - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Porsgrunn 

kommune» og Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Grenland for 2017» til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2017 – Porsgrunn kommune fra skatteetaten. De ber om at kontrollrapporten 

distribueres til både kommunestyret med kopi til kontrollutvalget i Porsgrunn kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april  

2014. Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt  

i skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring  

av krav og arbeidsgiverkontrollen.  

 

Skatteoppkreverfunksjonen i Porsgrunn er organisert som et felles skatteoppkreverkontor for kommunene 

Skien, Porsgrunn og Siljan. Siljan kommune ble med i dette samarbeidet fra 1. mars 2016. Vertskommune 

er Skien. Skatteoppkreverfunksjonen består av 19,7 årsverk, hvorav 5,5 årsverk disponeres av 

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland.  

Kemneren i Grenland er med i et interkommunalt samarbeid mellom kommunene  

Kragerø, Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien hva gjelder arbeidsgiverkontroll. 

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland har 7 årsverk og er lokalisert i Porsgrunn kommune. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en 

tilfredsstillende måte, og at den utøves i samsvar med regelverket og eventuelle pålegg fra skatteetaten.  

 

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger anbefales kontrollutvalget å ta de framlagte rapporter til 

orientering. 

 

Vedlegg:  

- Årsrapport med årsregnskap Kemneren i Grenland 2017 

- Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Porsgrunn kommune 
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Postboks 128 
3901  PORSGRUNN 
 
 

 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Porsgrunn 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Porsgrunn, Skien og Siljan. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
19,9 19,7 19,2 

 
Av dette disponeres 5,7 årsverk av Arbeidsgiverkontrollen i Grenland.  
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret 
har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Porsgrunn kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 4 933 145 133 og utestående 
restanser2 på kr 137 979 418, herav berostilte krav på kr 6 343 308.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Porsgrunn kommune.  
 

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 94,00 92,80 93,72 95,97 

Forskuddstrekk 2016  99,90 99,90 99,93 99,93 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 98,80 97,89 98,14 99,16 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,90 99,98 99,91 99,94 

Restskatt upersonlige skattytere 2015 98,50 99,13 96,59 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2016 99,80 99,81 99,72 99,82 
 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Porsgrunn kommune er tilsluttet Arbeidsgiverkontrollen i Grenland.  
 
Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til 
skatteoppkreverens resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen 
 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i 
%) 

4262 213 154 3,6 2,2 4,8 
  
 
Skatteoppkrever og Arbeidsgiverkontrollen i Grenland har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner 
sammen med Skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet. Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for 
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet (Akrim) og svart økonomi.  Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i 
arbeidet mot Akrim, og dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert. 
Dette er et område som i dag ikke har direkte styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra 
Skatteoppkrever er viktig for de gode resultatene som satsingen gir.  
 

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført  kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  
 
Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap og  innkreving avholdt 10. og 12. mai 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 5. juli 2017.   
 
Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved  Arbeidsgiverkontrollen i Grenland 20. 
desember 2017. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 4. januar 2018. Enheten har gitt 
tilbakemelding på rapporten 29. januar 2018.  
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet 
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
Arbeidsgiverkontroll  
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland har fått pålegg om å utføre arbeidsgiverkontroll i det omfang som er 
fastsatt av Skattedirektoratet.   
 
Utover gitte pålegg anser vi at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med 
gjeldende regelverk. 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkreveren om resultatkrav i dialogmøte 30. januar 2017 og det 
har vært avholdt styringsbesøk 27. november 2017. 
 
Skatteoppkreverkontoret har vært representert på fagdager 7. og 8. november 2017. Disse hadde parallelle 
sesjoner innen innfordring, regnskap og ledelse.  
 
Skattekontoret har avholdt to dialogmøter, ett med styre i Arbeidsgiverkontrollen i Grenland 11. mai 2017 
samt ett med leder av arbeidsgiverkontrollen i Grenland 20. desember 2017. 
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Arkivsak-dok. 16/03816-12 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 08.05.2018 

 

 

   

Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 - Porsgrunn 

kommune 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget rullerer plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriteringer: 

1. Eiendoms-forvaltning  

2. Byggesaksbehandling 

3. Pleie- og omsorgs-sektoren  

 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan på Eiendomsforvaltning som første prosjekt, samt bestiller 

prosjektplan på Byggesaksbehandling første halvår 2019 frå Telemark kommunerevisjon IKS. 

 

Bakgrunn for saken: 
Porsgrunn kontrollutvalg rullerte plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 i møte 24.01.2017 sak 8/17. 

Vedtak: 

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 rulleres. Følgende prosjekt prioriteres til neste rullering:  
4. Bypakke Grenland  

5. Journal og arkiv  

6. Eiendoms-forvaltning  

7. Pleie- og omsorgs-sektoren  

8 Byggesaksbehandling 

 

Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet Bypakke Grenland leveres til kontrollutvalget høsten.2018. 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Journal og arkiv er levert bystyret i 2018. 

 

Gjenstående prosjektet er: 

 Eiendoms-forvaltning  

 Pleie- og omsorgs-sektoren  

 Byggesaksbehandling 

 

Det er ytret ønske om forvaltningsrevisjon på byggesaksbehandling fra administrasjonen i 2019. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem forslag med føringer for prioritering og bestilling av prosjektplan. 

Kontrollutvalget bestemmer sine prioriteringer og bestilling i møtet. 

 

 

Vedlegg:  

- Overordnet analyse - Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 - Porsgrunn kommune 
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Overordna analyse 
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
Porsgrunn kommune 
 
2016:: 705 033  
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Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

2 

Om Telemark kommunerevisjon IKS 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 
Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 
andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 
 
Telemark kommunerevisjon IKS gjør forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, 
og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig, økonomisk og 
juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen offentlig 
forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges 
kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).  
 
Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de 
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold 
kommunerevisjon og Sandefjord distriktsrevisjon.  
 
 
Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no. 
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1 Innledning 
1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å utarbeide et forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon i kommunen.1 Planen skal utarbeides minst en gang i 

valgperioden. Kommunestyret skal vedta en plan for forvaltnignsrevisjon senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon finner du i kapittel 2.  

 

Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra 

vurderinger av risiko- og vesentlighet. Denne analysen finner du i kapittel 3. 

 

Overordnet analyse og forslag til plan er utarbeidet av Telemark kommunerevisjon IKS 

i samsvar med gjeldende avtale om revisjonstjenester. Analysen gjelder kommunens 

egen virksomhet og annen kommunal virksomhet dersom denne er organisert som 

kommunale foretak (KF), § 27-samarbeid og vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28 b og § 28 c.  

 

Kommunal virksomhet som er organisert i selvstendige rettssubjekt (interkommunale 

selskap (IKS), aksjeselskap eller § 27-selskap) omfattes ikke av analysen. For slike 

organisasjonsformer kan kontrollutvalget føre tilsyn ved hjelp av selskapskontroll.2 

 

1.2 Hva er forvaltningsrevisjon? 
 
På vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget se til at det blir gjennomført  

 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon)3 

 

Forvaltningsrevisjon er en del av kommunens egenkontroll – det er en del av 

kommunestyrets tilsyn med kommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonens rolle er å 

undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og 

                                                      
1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) av 15. juni 

2004, § 10. 
2 Jf. kontrollutvalgsforskriften kapittel 6 og kommunens plan for selskapskontroll. 
3 Revisjonsforskriften § 7 
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kommunens egne planer og vedtak. Fokus rettes også mot effektivitet og kvalitet i 

produksjonen av velferd for kommunens innbyggere.  

 

Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget: 

 synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse  

 bringe fram styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere  

 bidra til læring og forbedring i organisasjonen 

 bidra til kommunens egenkontroll 

 

 

1.3 Forvaltningsrevisjoner i Porsgrunn kommune i 2012-2015 
 

I Porsgrunn kommune er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført i perioden 2012-

2015: 

 

 Rusomsorg og psykisk helse – del 1. Tildeling av bolig og oppfølging av 

nabomiljø og oppfølging i (2012) 

 Rusomsorg og psykisk helse – del 2. Ressursbruk, helhetlig og koordinerte 

tjenester og pårørendearbeid innen rusomsorgen (2013) 

 Tjenestekontoret – saksbehandling og service (2014) 

 Samhandlingsreformen i Porsgrunn kommune (2014) 

 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommune (2015) 

 Tilsyn med byggesaker i Grenland – Porsgrunn kommune (januar 2016) 

 

1.4 Avtale om forvaltningsrevisjon 2016-2019 
 
Forvaltningsrevisjon er omfattet av avtalen om revisjonstjenester mellom Porsgrunn 

kommune og Telemark kommunerevisjon IKS. Forslaget til plan har et omfang på 

forvaltningsrevisjon som samsvarer med tilgjengelig ressurs etter avtalen om 

revisjonstjenester. Kommunestyret/kontrollutvalget kan endre planen innenfor denne 

definerte ressursrammen gjennom hele planperioden.  

 

Dersom kommunen ønsker flere eller mer omfattende forvaltningsrevisjoner kan det 

avtales. Dette vil bli fakturert særskilt.  
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2 Plan for forvaltningsrevisjon 
 

Innenfor gjeldende avtale om revisjonstjenester og på bakgrunn av overordnet analyse 

i kapittel 3, foreslår vi følgende forvaltningsrevisjoner i planperioden 2016 – 2019, i 

prioritert rekkefølge.  

 

Timeomfang per prosjekt er et foreløpig anslag, og ved endelig planlegging av 

forvaltningsrevisjonen kan ressursbehovet per prosjekt bli justert både opp og ned.   

 

 

Tema/tittel Vinkling Nytte Omfang 

Journal og arkiv Kommunens arbeid for å 

sikre at alt blir arkivert og 

journalført 

Bidra til å sikre 

innbyggernes innsyn 

og kommunens 

dokumentasjon 

Ca 350 t 

Eiendoms-

forvaltning  

Kommunens system for 

planlegging og styring av 

eiendomsforvaltningen, 

herunder utnyttelse av 

egne og leide bygg. 

Kommunens tiltak for å 

sikre et verdibevarende 

vedlikehold av 

bygningene. 

Bidra til å legge til 

rette for god 

eiendomsforvaltning. 

Ca 350 t  

Bypakke Grenland Undersøke organisering 

og styring. Egnet som 

fellesprosjekt. 

Bidra til 

styringsinformasjon.  

Ca 250 t 

Byggesaks-

behandling 

Har kommunen tiltak for 

å sikre kommunen god 

og effektiv 

saksbehandling 

Bidra til å sikre 

forutsigbar og god 

saksbehandling. Gir 

styringsinformasjon 

Ca 350 t 

Mobbing Har kommunen system 

for å ivareta barn og 

unge som opplever 

mobbing. Er 

saksbehandlingen 

tilfredsstillende? 

Sikre at kommunen 

følger opp barn og 

unge som er utsatt 

for mobbing 

Ca 350 t 
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Pleie- og omsorgs-

sektoren 

Kvalitet/kapasitet i pleie- 

og omsorgs-sektor. 

Nærmer avklaring i 

dialog med KU 

 Ca 350 t 

Offentlige 

anskaffelser 

Undersøke etterlevelse 

av regelverk og 

retningslinjer 

Bidra til lovlige og 

gode anskaffelser. 

Bidra til læring 

Ca 350 t 

NAV/sosial-

tjenesten 

Flere aktuelle vinklinger. 

Nærmere avklaring i 

dialog med KU 

 Ca 350 t 
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3 Overordnet analyse 
3.1 Om risiko og vesentlighet – metodikk og rullering 

Risiko og vesentlighet 
Risiko handler om  

 hva som kan gå galt,  

 hvor sannsynlig er det at noe går galt, og  

 hva som er konsekvensen. 

 

Vesentlighet i forvaltningsrevisjon handler om hvor viktig oppgaven eller området er 

for kommunen og kommunens samfunnsoppdrag, eller for kommunens 

brukere/innbyggere. 

 

Metodikk 
I vurderingen av risiko og vesentlighet har vi tatt utgangspunkt i kommunelovens 

formålsparagraf og bestemmelsen om rådmannens ansvar.4 Vi fokuserer derfor på 

følgende områder i analysen: 

 

 Ligger forholdene til rette for et funksjonsdyktig folkestyre? 

 Har rådmannen tiltak for virksomhetsstyring og betryggende kontroll? 

 Blir rettssikkerhet, kvalitet og effektivitet ivaretatt i myndighetsutøvelse og 

tjenesteyting? 

 Legger kommunen til rette for en bærekraftig utvikling? 

 

For å kartlegge og vurdere risiko i Porsgrunn kommune har vi gjennomgått 

kommunens økonomiplan, årsrapporter, planstrategi og annen 

styringsdokumentasjon. Vi har gjort en analyse av nøkkeltall fra KOSTRA og annet 

statistisk materiale. Videre har vi innhentet informasjon om kommunens system for 

internkontroll. Vi benytter også informasjon fra fylkesmannens tilstandsrapport, 

tilsynsrapporter og tilsynsplaner.  

 

I KOSTRA-analysen bruker vi tall for kommunen for perioden 2012 – 2014. Vi 

sammenligner kommunen med sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet 

utenom Oslo. I KOSTRA er kommunene gruppert ut fra størrelse, kostnader og 

                                                      
4 Kommuneloven §§ 1 og 23 nr. 2 
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inntekter. Porsgrunn kommune er i kommunegruppe 13 som består av de 40 største 

kommunene i Norge utenom de fire største byene. Vi har innhentet synspunkter på 

risikoområder og behov for forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget fra forrige 

valgperiode, og vi har gjennomført samtaler med ordfører og rådmann.  

 

Kommunereform og rullering 
Kommunereformen med mulige nye oppgaver og endret inndeling av kommunene vil 

kunne påvirke risikobildet og dermed plan for forvaltningsrevisjon. Dette er avhengig 

av hvilke retningsvalg kommunen gjør i spørsmålet om kommunestruktur. Vi har lagt 

til grunn for vår analyse at eventuelle endringer i kommunestrukturen i Telemark ikke 

vil ha virkning før i 2020. Dersom det blir slike endringer i kommuneinndelingen for 

Porsgrunn kommune, vil det være behov for å rullere plan for forvaltningsrevisjon for 

andre halvdel av planperioden. 

  

3.2 Om Porsgrunn kommune 

Demografi 
Porsgrunn kommune hadde 31.12.2014 en befolkning på 35 755 personer. Det er en 
liten befolkningsvekst som i all hovedsak skyldes nettotilflytting.  
 
Sammenliknet med KOSTRA-gruppe 13 og landet (utenom Oslo) har Porsgrunn noe 
færre personer i de yngre aldergruppen og noe flere personer i de eldste 
aldersgruppene. 
 
Andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn er 11,7. Det er noe lavere enn i 
KOSTRA-gruppa (15,2) og i landet (13,2).  
  
Om lag 95 prosent av befolkningen bor i tettbygd strøk. 
 
Det er en høyere andel arbeidsløse i Porsgrunn i forhold til kommunene vi 
sammenlikner med.   
 
 

Kommunens organisasjon 
Kommunen har om lag 3 300 ansatte og er organisert i fire kommunalområder.  
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Organisasjonen er ellers bygget opp på denne måten: 

 
 
 

Interkommunale samarbeid, KF ol. 
 
Porsgrunn inngår i følgende samarbeid med andre kommuner: 
 

Samarbeid 
 

Deltakere Organisering Vertskomm

une/ 

kontorkom

mune 

Lovpålagt 

oppgave/ 

myndighetsutøve

lse overdratt 

Barnevernvakt 

Krise- og akuttberedskap for 

barneverntjenesten. 

Felles barnevernsvakttjeneste 

på kveldstid, i helger og 

høytider 

Alle i Telemark, 

minus: Notodden 

Tinn og Hjartdal 

 

Kommuneloven § 27 Skien  

Grenland landbrukskontor 

Felles landbruksforvaltning 

for deltakerkommunene 

 

Skien 

Porsgrunn 

Siljan 

 

Kommuneloven § 28-

1b 

Skien Ja 

Landbrukskonto

ret står for 

myndighets-

utøvelsen innen 

landbruksforvalt

ning og vilt- og 

fiske-

forvaltningen. 

110 – Telemark 

Felles alarmsentral for hele 

Telemark.  

Kostnadene fordeles ut fra 

innbyggertall i kommunene. 

Alle i Telemark Kommuneloven § 27 

Virksomheten er 

organisert med eget 

styre samt årsmøte som 

bestemmende organ. 

Skien  
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Grenland Friluftsråd 

Arbeidet med friluftsoppgaver 

av regional karakter. 

Kostnadene fordeles ut fra 

innbyggertall i kommunene 

Skien 

Porsgrunn 

Drangedal 

 

 

Kommuneloven § 27 Skien  

Grenlandskommunenes 

Innkjøpsenhet GKI 

Oppnå stordriftsfordeler og 

effektivisering av 

innkjøpsfunksjonene i 

deltakerkommunene 

Skien 

Bamble 

Drangedal 

Kragerø 

Porsgrunn 

Siljan 

Kommuneloven § 27 

Interkommunalt styre 

og samarbeidsråd. 

Skien  

Krisesenteret i Telemark  

Tilby hjelp og støtte til menn, 

kvinner og barn som kommer 

i vanskelige livssituasjoner 

som følge av vold og 

mishandling. 

 

Skien 

Bamble 

Drangedal 

Kragerø 

Porsgrunn 

Siljan+ 8 øvrige 

Kommuneloven § 27. Skien  

Kemneren i Grenland Skien 

Porsgrunn 

Kommuneloven § 28-

1b. 

Skien Ja 

Disponering av slam fra  

kommunale 

avløpsrenseanlegg 

Skien 

Porsgrunn 

Bamble 

Samarbeidsavtale Skien  

Knarrdalsstrand renseanlegg   

Rense kommunalt 

avløpsvann. 

Porsgrunn 

Skien 

Kommuneloven § 27 Porsgrunn  

Miljørettet helsevern i 

Grenland 

Fremme folkehelse og bidra til 

gode miljømessige forhold. 

Føre tilsyn og foreta 

godkjenninger.  

 

Skien 

Bamble 

Drangedal 

Kragerø 

Porsgrunn 

Siljan 

Kommuneloven § 28-

1b 

Rådmennene, eller den 

rådmannen utpeker, er 

styre og har jevnlige 

møter med miljørettet 

helsevern. 

Porsgrunn Ja 

Den formelle 

vedtaksmyndigh

eten delegeres til 

fagleder for 

tjenesteområdet 

etter de regler 

som følger av 

kommune-

helsetjenestelove

ns § 4a-3 

Tolketjenesten i Grenland   

Levere tolketjeneste til 

deltakerkommunene. Ved 

ledig kapasitet selges 

tolketjenester til andre 

kommuner og selskaper 

Porsgrunn 

Skien 

 

 

 

Kommuneloven § 27 Porsgrunn  

Tilsynskontoret for 

byggesaker i Grenland 

Arbeide for bedre kvalitet i 

byggeprosjekter. Være en 

ressurs og rådgiver innenfor 

byggekontroll. 

Skien 

Bamble 

Drangedal 

Kragerø 

Porsgrunn 

Siljan 

Kommuneloven § 27 Porsgrunn  

Arbeidsgiverkontrollen i 

Grenland AiG   

Bedre kommunenes mulighet 

til å oppfylle krav om 

arbeidsgiverkontroll. Etablere 

et solid fagmiljø som kan bistå 

med råd og veiledning overfor 

næringslivet. 

Skien 

Bamble 

Kragerø 

Porsgrunn 

Siljan 

Kommuneloven § 27 Porsgrunn  

Overgrepsmottaket i 

Telemark 

Alle i Telemark Kommuneloven § 28-

1b 

Skien Ja 

Telemark interkommunale 

næringsfond 

Å medvirke til 

næringsutvikling i fylket ved å 

Alle i Telemark  Telemark 

fylkeskomm

une 
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delfinansiere fellestiltak med 

virkning for hele fylket. Kan 

gi støtte til prosjekter som 

kommer minst to kommuner 

til gode. 

SAMBA 

En interkommunal institusjon 

for barn med store 

funksjonshemminger. 

Skien  

Porsgrunn 

Kommuneloven § 27 Skien  

Interkommunalt 

geodatasamarbeid i Grenland  

 

Bamble 

Skien  

Porsgrunn 

Siljan 

Samarbeidsavtale Porsgrunn  

 

 
 

Økonomi 

 Hovedtrekk i kommunens økonomi og utvikling 
 

Kostra 2014 Porsgrunn 
kommune 

Gruppesnitt Landsgj.snitt* 

Frie inntekter per innbygger, i kroner 45 333 46 497 48 610 

Nto lånegjeld per innbygger, i kroner 63 851 56 883 58 160 

Disposisjonsfond i % av br. driftsinntekter 6 7,6 6,4 

Akk. regnskapsmessig merforbruk i % av br. dr.int. 1 0,7 0,6 

Nto dr.utg. til barnehage per innbygger 1-5 år, i kroner 135 406 127 549 128 633 

Nto dr.utg til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år, i kr 99 980 92 919 100 946 

Nto dr.utg til kommunehelse per innbygger, i kroner 1 755 2 018 2 319 

Nto dr.utg til pleie og omsorg per innbygger. I kroner 18 958 14 986 16 386 

Nto dr.utg til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år, i kr 3 541 3 357 3 138 

Nto dr.utg til barnevern per innbygger 0-17 år, i kroner 8 809 7 321  7 978 

Nto dr.utg til administrasjon og styring per innbygger, i kr 3 062 3 493 4 258 

SSB: Utvalgte nøkkeltall, kommuner – nivå 1 og 2. Reviderte tall 26.06.2015 
* Landsgjennomsnitt uten Oslo 

 
Kommunen har noe mindre frie inntekter pr innbygger enn gjennomsnittet i KOSTRA-
gruppe 13 og landet uten Oslo. Lånegjelden pr innbygger er høyere enn i 
sammenlikningskommunene. 
 
Med unntak av utgifter til kommunehelse og administrasjon/styring ligger Porsgrunn 
kommune høyere enn sammenlikningskommunene på alle tjenesteområder vist i 
tabellen ovenfor.   
 

3.3 Lokaldemokrati 
 

3.3.1 Åpenhet og innsyn 
Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. 

Offentlighetsloven og kommunelovens regler om møteoffentlighet og skal legge til 

rette for at kommunens virksomhet er åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes 
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informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse, rettssikkerheten for den 

enkelte og allmenhetens kontroll.  

 

Kommunen har postlister tilgjengelig på sine hjemmesider. Her kan en se dokumenter 
som er kommet inn til eller sendt fra kommunen. Eventuelle andre 
dokumenter/journalposter knyttet et dokument i postlisten må bestilles. Dette kan 
skje via hjemmesiden.  
 
Oversikter over datoer for møter i politiske utvalg er tilgjengelig på kommunens 
hjemmesider. Det er videre oversikter over hvilke personer som sitter i utvalgene, 
deres partitilknytning og kontaktinformasjon. 
 
Ved å gå inn i møtekalenderen kan en se hvilke saker som skal behandles og tilhørende 
møtedokumenter. Protokoller fra møte er tilgjengelige.   
  
Møter i administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyre overføres via web-TV på 
kommunens hjemmesider. 
 
I 2011 ble Porsgrunn kommune av Presseforbundet kåret til en av de mest åpne 
kommunene i landet.5 
  

3.3.2 Saksforberedelse og gjennomføring av kommunestyrets vedtak 
Rådmannen har ansvar for at saker til folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at 

vedtak blir gjennomført. Kommunen bruker sak/arkivsystemet 360. Det er maler for 

saksframstillinger som administrasjonen legger fram til politisk behandling.  

 

Ordfører gir uttrykk for at saksframstillingene stort sett er tilfredsstillende, men vil 

likevel se på «riggingen» av dokumentene for at de skal være mest mulig 

hensiktsmessige for politikerne.  

 

3.3.3 Budsjettering og rapportering 
Kommunens handlingsprogram for fireårsperioden og årsbudsjett for kommende år 
blir behandlet av kommunestyret hvert år i desember. 
 
Det rapporteres tertialvis. Årsmelding og regnskap for et år behandles av bystyret i 
mai/juni det etterfølgende året. 
 

                                                      
5 Pressens offentlighetsutvalg, åpenhetsindeksen 2011 
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3.4  Virksomhetsstyring og betryggende kontroll 

3.4.1 Internkontroll 
Kommuneloven § 23 nr. 2 stiller et generelt krav om at rådmannen skal ha 

betryggende kontroll med kommunens virksomhet. Ifølge lovforarbeidene innebærer 

dette et generelt krav om at kommunen skal ha internkontroll. I tillegg er det krav om 

internkontroll på en rekke særlovsområder, både sektorovergripende og for de ulike 

tjenesteområdene i kommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven, 

opplæringsloven, barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og 

sosialtjenesteloven.  

 

De fleste kommuner er oppmerksomme på internkontroll, men i mange kommuner 

utøves den utenfor en helhetlig struktur. Dermed blir internkontrollen fragmentert, og 

vil i mindre grad fungere som et verktøy for ledelse og styring. En systematisk 

tilnærming kan gjøre internkontrollen mer relevant og meningsfull, og bidra til 

forebygging og forbedring. 

 

Porsgrunn kommune har et helhetlig system for internkontroll. Rådmannen gir uttrykk 

for at kommunens internkontrollsystem er lite fleksibelt. Det er nedsatt en gruppe i 

kommunen som skal vurdere om det er hensiktsmessig å gå over til et annet system.   

 
Bruk av internkontrollsystem og avvikshåndtering er generelt et risikoområde i 
kommunene. 
 

3.4.2 Etikk og varsling 
Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitsskapende 

forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk er en integrert del av all 

arbeidslivspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer som ligger til grunn for enhver 

beslutning eller handling. 

 

KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at kommuner har etiske 

retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene bør være behandlet av 

kommunestyret. KS og TI anbefaler at de etiske retningslinjene også blir gjort 

gjeldende for kommunale foretak. Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak 

som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og 

en høy etisk standard i virksomheten og i kommunale foretak.  

 

Porsgrunn kommune har etiske retningslinjer fra 2009. Rådmannen sier det er satt i 

gang et arbeid for å oppdatere og fornye det etiske reglementet. 
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Habilitet og etikk har vært tema på folkevalgtopplæring kommunen har hatt etter siste 

kommunevalg. 

 

Kommune redegjør i årsmelding for 2014 for arbeidet med å sikre betryggende 

kontroll og en høy etisk standard i kommunen. Gjennomgang av etiske retningslinjer er 

obligatorisk ved tilsetting av nye ledere. Det jobbes med etiske dilemmaer i alle 

virksomheter og det er planlagt flere tiltak for å forebygge korrupsjon. 

 

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 

Arbeidsgiver har plikt til å utarbeide rutiner for varsling eller iverksette andre tiltak for 

å legge til rette for intern varsling. KS og Arbeidstilsynet anbefaler at kommunene 

utarbeider skriftlige rutiner for dette.  

 

Porsgrunn kommune har en varslingsplakat. Kommune hadde en varslingssak for noen 

år siden. Saken er avsluttet. 

 

Ivaretakelse av en god kultur for etikk og varsling er et risikoområde for 

kommunesektoren og et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. Vi vil likevel ikke 

prioritere dette i vårt forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 

 

3.4.3 Arkiv og dokumentasjon 
Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både 

i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig 

betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En 

velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å 

ivareta dette. 

 

Porsgrunn har et felles postmottak der all post blir tatt imot og journalført. 

 

I kommunens egenmelding til arkivverket i 2014 opplyses det at Porsgrunn kommune 

har arkivleder (kommunearkivar) i 80 % stilling. Det er ellers 9 personer som har arbeid 

med arkiv som hovedoppgave. 1 person har høyere arkivfaglig bakgrunn.  

 

Kommunen har ikke arkivplan. 

 

Kommunen har ikke planer for håndtering av kommunens arkiver ved en eventuell 

kommunesammenslåing. Arkivtjenesten er ikke delaktig i prosesser vedrørende 

kommunereformen 
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Statsarkivet gjennomførte i 2014 tilsyn med bortsettingsarkiv og depot for eldre og 

avslutta arkiv i Porsgrunn kommune. Det ble bl.a. påpekt at kommunen ikke hadde 

arkivplan og at kommunen ikke har fullstendig oversikt over uordnet materiale i 

arkivdepot og bortsettingsarkiv. Det er krav om at dette må følges opp og frister for 

tilbakemelding til Statsarkivet er henholdsvis 01.01.2017 og 01.01.2016. 

  

Det er en generell risiko for at kommunene ikke har tilfredsstillende system og 

etterlevelse av regelverket for journalføring og arkivtjenester. Etter vår vurdering er 

dette et aktuelt området for forvaltningsrevisjon.  

 

3.4.4 Informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet til informasjon og IKT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt 

informasjon til de rette menneskene til rett tid.  

 

Alle offentlige virksomheter er etter § 15 i eForvaltningsforskriften pålagt å ha 

internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet.  

 

Personopplysningsloven med forskrifter stiller krav om tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved 

behandling av personopplysninger.  Det kreves dokumentert internkontroll. 

Styringssystemet som den enkelte virksomhet må etablere for å oppnå tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet, må blant annet fastsette overordnede sikkerhets mål, 

akseptabelt risikonivå og fordele ansvar og oppgaver i sikkerhetsarbeidet. 

Kommunen må skaffe en komplett oversikt over alle personopplysninger som 

behandles innenfor de ulike tjenesteområdene, vurdere risiko og opprette rutiner og 

et aktivt system for avvikshåndtering.  

 

Porsgrunn kommune har tidligere hatt personvernombud. Pr i dag er det ingen som 

fyller funksjonen, men kommunen vurderer å opprette dette igjen. Et 

personvernombud er en person som skal styrke virksomhetens kunnskap og 

kompetanse om personvern. Personvern-ombudsordningen er en frivillig ordning 

administrert av Datatilsynet.  

 

Porsgrunn kommune har i 2015 utarbeidet en «Strategi for informasjonssikkerhet i 

Porsgrunn kommune». Arbeidet med å følge opp strategien er startet. 
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Det er en generell risiko for at kommunene ikke har tilfredsstillende system og 

etterlevelse. Siden Porsgrunn kommune nå jobber aktivt med dette feltet vil vi ikke 

prioritere dette tema i forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 

 

3.4.5 Anskaffelser 
Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. 

Regelverket om offentlige anskaffelser skal bidra til at pengene utnyttes best mulig og 

at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.  

 

Reglene om offentlige anskaffelser har også som formål å bidra til en bærekraftig 

utvikling, og skal motvirke sosial dumping og korrupsjon. Sosial dumping skjer både 

ved brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og når lønn og andre ytelser er 

uakseptabelt lave, sammenliknet med det norske arbeidstakere normalt tjener. I 

anskaffelsessammenheng kan kommunen arbeide mot sosial dumping bl.a. ved å stille 

og følge opp krav om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter.  

 

Også innen miljø og andre former for sosialt ansvar kan offentlige innkjøpere spille en 

viktig rolle gjennom kvalifikasjonskrav og kontraktsklausuler ved anskaffelser, og den 

senere oppfølgingen av slike krav. 

 

Nye og forenklede regler om offentlige anskaffelser ventes å gjelde fra våren 2016. De 

nye reglene vil gi kommunene både økt handlingsrom og nye plikter. Reglene skal bl.a. 

gi oppdragsgiver incentiver og plikter knyttet til miljøhensyn og bekjempelse av 

barnearbeid og sosial dumping, og bedre konkurransevilkårene for små og 

mellomstore bedrifter.  Det foreslås at KOFA igjen skal kunne ilegge gebyr for ulovlige 

direkteanskaffelser.  

 

Med unntak av en større sak i 2015 som ble trukket av klager, er vi ikke kjent med at 

Porsgrunn har hatt saker til behandling i KOFA 

 

Porsgrunn kommune er deltar i Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI). GKI har 

utarbeidet felles strategi og reglement for deltakerkommunene, og inngår felles 

rammeavtaler.  

 

Rådmannen har pekt på at arbeidet med å sikre at prosesser rundt større 

anbudskonkurranser blir riktige kan være utfordrende.  
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Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Porsgrunn 

kommune. Regelverket om offentlige anskaffelser er komplekst og i stadig endring, og 

vi foreslår derfor forvaltningsrevisjon.  

 

3.4.6 Offentlig støtte 
EØS-avtalens statsstøtteregler påvirker i stor grad rammene for nærings- og 

sysselsettingspolitikken. EØS-avtalen forbyr tildeling av offentlig støtte til foretak, 

dersom støtten kan vri eller true med å vri konkurransen og påvirke samhandelen 

innen EØS-området. Kommunen kan tildele støtte innenfor de rammene og 

prosedyrekravene som følger av reglene om offentlig støtte. 

 

En del kommuner tilbyr selv eller gjennom eierskap, varer og tjenester i 

konkurranseutsatte markeder, f.eks. badeland, kafedrift, utleie av næringseiendom. 

Slik aktivitet skal foregå uten offentlig støtte. Det innebærer at aktiviteten skal være 

tydelig atskilt fra annen offentlig virksomhet, slik at det ikke skjer en ulovlig 

kryssubsidiering av den konkurranseutsatte aktiviteten til kommunen. Risiko for at det 

tildeles ulovlig offentlig støtte kan også oppstå når kommunen kjøper eller selger 

eiendom utenom det åpne markedet. 

 

Det kan være en risiko for at kommunen gir ulovlig offentlig støtte. Dersom det blir en 

klagesak knyttet til dette, kan det medføre krav om at støttemottaker betaler tilbake 

støtten. Det er uheldig for støttemottaker, og slike saker kan også være 

arbeidskrevende og medføre tap av omdømme for kommunen.  

 

Rådmannen har pekt på at Porsgrunn kommune på har bidratt med ulike typer 

ressurser til idrettslag og andre typer organisasjoner. Noen av disse aktørene kan også 

helt eller delvis være kommersielle aktører. Det kan være aktuelt med et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt for å se på tilskuddsordningene og eventuelle andre 

tjenester kommunen yter, men vi har ikke prioritert det planen. 

 

3.5 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse – kvalitet, rettssikkerhet og 
produktivitet 

 
Kommunene forvalter en stor del av fellesskapets midler. Det meste av disse midlene 

blir brukt til å produsere de tjenestene som innbyggerne trenger. Tjenestene skal ha 

det omfang og den kvalitet som loven krever, og myndighet skal forvaltes slik som 

lovverket forutsetter. 
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3.5.1 Oppvekst 

Barnehage 
I Porsgrunn kommune er det både kommunale og private barnehager. Om lag 35 % av 

barna har plass i kommunale barnehager og resterende 65 % er i private. Som eier og 

myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på barnehageområdet. 

Kommunen skal blant annet sørge for plass til alle barn med rett til barnehageplass, 

godkjenne barnehager, yte tilskudd til private barnehager, samordne opptak, drive 

veiledning og føre tilsyn.  

 

Tilskuddsordningene til private barnehager er forenklet fra 2015, slik at tilskuddene 

skal baseres på kommunens regnskap, og ikke på kommunens budsjett. Det arbeides 

med å endre finansieringsordningen for private barnehager fra 2016. Kommuner med 

mange private barnehager bør ha en oppmerksomhet mot disse mulige endringene. 

 

Porsgrunn kommune har en overordnet plan for barnehage og skole; «Klart vi kan!» 

 

I 2014 hadde Porsgrunn kr 135 406 i netto driftsutgifter til barnehager pr barn i 

alderen 1-5 år. Tilsvarende tall i KOSTRA-gruppe 13 og i landet var henholdsvis kr 

127 549 og kr 128 63. I en rapport fra Telemarksforsking og revisjonsfirmaet BDO6 er 

det pekt på noen grunner til at Porsgrunn har relativt høye kostnader til sektoren; høy 

dekningsgrad, forholdsvis mange barn under tre år, høyt lønnsnivå grunnet lang 

ansenitet og høye utgifter til private barnehager. 

 

Kommunen gjennomfører årlige brukerundersøkelser. I følge handlingsprogrammet for 

2016 – 2019 er det i landet er generelt høy tilfredshet blant foresatte og Porsgrunn 

ligger på nivå med dette.  

 

Regler for foreldrebetalingen ble endret i 2015. Den generelle maksimalprisen har økt, 

og samtidig er enkelte moderasjoner innført.  Alle familier med flere barn får 

søskenmoderasjon. For familier/hushold med lav inntekt, innføres det lavere makspris 

for alle barn, og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer og for dem med utsatt skolestart. 

Porsgrunn kommune har lagt ut informasjon om de nye reglene og satsene på sine 

hjemmesider. 

 

Nasjonale myndigheter øker innsatsen for kompetanseheving i barnehagene. 

Kompetansehevingen er rettet mot alle ansatte og ledere i barnehagene. Staten bidrar 

med midler, samtidig som det legges vekt på barnehageeiers særskilte ansvar for å 

                                                      
6 Kostnadsgjennomgang-Porsgrunn kommune. Telemarkforsking og BDO 28.01.2016 
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heve kvaliteten, oppfylle pedagognormen og øke antall ansatte med aktuell og 

nødvendig kompetanse.  

 

Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er 36 %. Dette er litt over nivået i 

sammenlikningskommunene. Kommunen har en høyere andel av styrere/pedagogiske 

ledere med barnehagelærerutdanning enn KOSTRA-gruppa og landet. I handlings-

program for 2016 – 2019 skriver rådmannen at kommunen i tråd med planen «Klart vi 

kan!» har en bevisst satsing på kompetanse i barnehagesektoren. 

Skole 
Kommunen skal ha et system som gjør det mulig å vurdere om kommunen ivaretar 

sine forpliktelser, jf. opplæringsloven § 13-10. I Porsgrunn kommune bruker en 

rapporteringssystemet «Rapportering og styring».  For å følge opp de ulike 

resultatindikatorene brukes også styringsverktøyet «Puls».  

 

Bystyret behandlet i møte 28. mai 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen 2014. I 

rapporten vises det til at på området læringsresultater (basert på nasjonale prøver) 

ligger elevene i Porsgrunn på eller rundt gjennomsnittet for landet 

  

Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen, jf. § 

9a-1. Antall barn og unge som rapporterer om krenkelser og mobbing i de årlige 

elevundersøkelsene endrer seg lite fra år til år. Opplæringsloven stiller klare krav om 

handleplikt og prosedyre i slike saker. Fra mars 2015 er opplæringsloven endret, slik at 

elever som mobber andre kan flyttes til en annen skole. Dette er en potensielt 

inngripende bestemmelse for enkeltelever, og forutsetter gode saksbehandlingsrutiner 

for å minimere risikoen for utrednings- og vedtaksfeil.    

 

I kommunens tilstandsrapport for grunnskolen 2014 er det gjort greie for elevenes 

vurdering av læringsmiljø. Resultatene for 2014 var generelt sett bedre enn i 2013 og 

kommunen ligger på nivå med landet og kommunegruppe 13.   

 

Når det gjelder mobbing har det vært en positiv utvikling for 7. trinn, mens det for 10. 

trinn har vært en negativ utvikling.  

 

Fylkesmannen har gjennomført i 2014 tilsyn vedrørende de skriftlige rutinen knyttet til 

opplæringslovens § 9a-3, annet og tredje ledd. Det ble konstatert avvik og kommunen 

har i etterkant utarbeidet felles rutiner for handlingsplikt og saksbehandling når elever 

eller foreldre ber om tiltak knyttet til det psykososiale skolemiljøet.  
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Tidligere kontrollutvalg har gitt innspill om at mobbing kan være et aktuelt tema for en 

forvaltningsrevisjon. Det kan i så fall være aktuelt å følge opp etterlevelsen av de nye 

rutinene som er etablerte etter fylkesmannens tilsyn. Vi har foreslått dette i plan for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Kommunen skal sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den 

enkelte elev, jf. opplæringsloven § 1-3. Dette stiller store krav til planlegging og 

organisering. Det er risiko for undervisningen ikke blir tilstrekkelig differensiert og 

tilpasset den enkelte, og dermed ikke treffer hele elevgruppen.  

 

Hver kommune og skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den pedagogisk-

psykologiske tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige 

behov. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære 

undervisningen, har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Det er store 

forskjeller mellom kommuner og mellom skoler når det gjelder antall elever med 

vedtak om spesialundervisning.   

 

I tilstandsrapport for grunnskolen 2014 blir det pekt på at andel elever med 

spesialundervisning går ned.  Kommunen mener satsing på veiledning, ukentlig 

tilstedeværelse på skolene og arbeid med førtilmelding og systemarbeid er 

bakgrunnsfaktorer for nedgangen. 

 

Kompetanseheving i barne- og ungdomsskolen et nasjonalt satsingsområde. Det legges 

særlig vekt på videreføring og utvidelse av antall plasser på lederutdanning for 

rektorer, og videreføring og økte økonomiske intensiver til å gjennomføre etter- og 

videreutdanning for lærere.  

 

I handlingsprogram for 2016 -2019 skriver rådmannen at kommunens strategiske plan 

for kompetanseheving er under revisjon. Videre skal kommunen fortsette å benytte 

statlige ordninger for videreutdanning. 

Barn og unges medvirkning 
Innenfor flere samfunnsområder har barn og unge rett til medvirkning. Eksempler er 

barnevern, skole og fysisk planlegging. 

 

Porsgrunn kommune hadde tidlig fokus på barn og unges medvirkning og endring i 

faglige tilnærmingsmåtene i arbeidet med barn og unge.  Begrepet «Porsgrunns-

modellen» oppstod. 
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Både ordfører og rådmann har spilt inn i arbeidet med barn og unge og medvirkning 

som et tema for en forvaltningsrevisjon. Vi har ikke prioriter dette i plan for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Skoleskyss 
Gratis skoleskyss er ett av elementene for å oppfylle lik rett til opplæring. 

Myndighetsutøvelse og det praktiske og økonomiske ansvaret for skyssen er delt 

mellom kommunen og fylkeskommunen avhengig av hva som er grunnlaget for retten 

til skyss for den enkelte elev, jf. opplæringslova § 13-4. 

 

Porsgrunn kommune ligger noe lavere enn KOSTRA-gruppa på netto driftsutgifter til 

skoleskyss pr innbygger i aldersgruppa 6-15 år. Kommunen ligger vesentlig under 

landsgjennomsnittet.  

SFO 
Kommunen skal tilby SFO til alle som ønsker det. Ordningene skal ha vedtekter om 

eierforhold, opptakskriterier, oppholdstid, bemanning og foreldrebetaling, jf. 

opplæringsloven § 13-7. Videre skal elever i SFO sikres et godt fysisk og psykososialt 

miljø, jf. § 9a. Utover dette, har kommunen få konkrete forpliktelser knyttet til SFO. 

 

Kommunen har nær dobbelt så høye netto driftsutgifter til skolefritidsordninger pr 

innbygger i alderen 6-15 år sammenliknet med gjennomsnittet i landet. Sammenlikner 

vi med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppa er tallet godt over det dobbelte. I utredningen 

fra Telemarkforsking/BDO er det høye kostnadsnivået forklart med at Porsgrunn har 

lavere betalingssatser sammenliknet med andre kommuner. 

Barnevern 
Porsgrunn kommune ligger noe høyere enn gjennomsnittet kommunen i KOSTRA-

gruppa og landet på netto driftsutgift til barnevern pr innbygger i laderen 0-17 år. 

 

De senere årene har det på landsbasis vært en økning i antall bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten, og en økning i antall barn og unge som mottar tiltak – særlig tiltak 

utenfor hjemmet. Denne økningen ser en også i Porsgrunn kommune. I tillegg har 

Porsgrunn enn høyere andel enn landet ellers av barn og unge som mottar 

barneverntjenester.  

 

Barneverntjenesten skal ivareta en sårbar målgruppe som ikke alltid kan ivareta egne 

behov og ønsker. Det er derfor særlig viktig at barneverntjenesten har tilstrekkelig 

kompetanse og kapasitet til å fatte riktige vedtak og følge dem opp systematisk over 

tid. I Porsgrunn er alle fag- og tiltaksstillinger besatt av personer med fagutdanning. 
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I følge KOSTRA har barneverntjenesten i Porsgrunn system for brukerundersøkelser og 

system for internkontroll. I 2014 var det få fristoverskridelser i barnevernet. 

 

Det er ofte flere og sammensatte årsaker til at utsatte barn og unge kommer i kontakt 

med barnevernet. Barna og deres familier får ofte bistand fra flere etater. Å sikre et 

tverrfaglig samarbeid er derfor viktig. I handlingsprogram for 2016-2019 er det lagt inn 

et resultatmål for 2016 om å lage en handlingsveileder for alle tjenester som arbeider 

med utsatte barn, unge og familier.  

 

Fylkesmannen gjennomførte i 2013 tilsyn om oppfølging av barn i fosterhjem. Det ble 

ikke funnet avvik. 

 

3.5.2 Velferd 

Sosiale tjenester 
Kommunen har et ansvar for å tilby tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre 

levekår for økonomisk vanskeligstilte. På landsbasis har utbetalingene til sosialhjelp økt 

de siste årene. SSB melder om at det i 2014 var det høyeste antallet 

sosialhjelpsmottakere på 10 år.  

 

Porsgrunn kommune ligger høyt på flere parameter som gjelder sosialhjelp. De har 

høyere andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år enn gjennomsnittet for landet. 

Det er flere mottakere av sosialhjelp som har dette som hovedinntektskilde enn 

gjennomsnittet for landet. Netto driftsutgift til sosialhjelp pr innbygger i alderen 20 – 

66 år er også høyere i Porsgrunn enn i sammenlikningskommunene.  

 

Høye sosialhjelpsutbetalinger kan være en indikasjon på at kommunens forebyggende 

arbeid ikke er godt nok. Porsgrunn kommune har en forholdsvis lav andel av utgiftene 

knyttet til råd, veiledning og forebyggende arbeid og tilsvarende høy andel på andel 

utgifter til økonomisk sosialhjelp. 

 

Fylkesmannen i Telemark behandlet i perioden 01.01.1014 – 01.09.2015 14 klagesaker 

som gjaldt sosialtjenesteloven i Porsgrunn kommune. I to av sakene ble vedtaket helt 

eller delvis endret. I fem saker ble vedtaket opphevet og sendt tilbake til ny 

behandling. Det kan være en risiko for at saksbehandlingen ikke er god nok. 

 

Gjennom NAV-reformen er bl.a. ansvar for økonomisk sosialhjelp lagt til NAV-kontoret. 

Reformen skal bidra til flere i arbeid og færre på passive ytelser. I handlings-

programmet for 2016 – 2019 har rådmannen lagt inn et resultatmål for 2016 som 
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innebærer at kommunen innfører aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere dersom det 

blir vedtatt/lovpålagt. Oppfølging og virkning av aktivitetsplikten kan være et aktuelt 

tema for en forvaltningsrevisjon. 

 

Sosialtjenesten er et omfattende tjenesteområde som forvalter store kommunale 

ressurser. Vi vil foreslå et forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette området i løpet av 

perioden. Nærmere spissing av tema og vinkling kan skje i dialog med KU.  

Introduksjonsordningen 
Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir kvalifisert for arbeid eller 

videre utdanning. Ordningen ble innført i 2004, og i 2011 kom krav om internkontroll, 

for å sikre at kravene i loven blir fulgt. Dette er et område med fokus på nasjonalt nivå, 

og regjeringen har foreslått endringer i introduksjonsloven for bl.a. å styrke 

språkopplæringen, jf. Stortingsproposisjon 130 L (2014–2015).  

 

Det ble i 2015 gjort forvaltningsrevisjon på området integrering av flyktninger. 

Rapporten pekte på svakheter i arbeidet med å få flyktninger ut i arbeid og/eller 

utdanning etter endt introduksjonsprogram. I formannskaps-sak 96/15 fikk rådmannen 

fullmakt til å endre organiseringen av integreringsarbeidet og sette inn tiltak for å 

bedre resultatene. 

 

Tidligere kontrollutvalg har spilt inn at integrering er et tema som bør følges opp 

videre. Det kan være aktuelt å gjøre en forvaltningsrevisjon et stykke ut i perioden for 

å se på hvordan introduksjonsprogrammet fungerer etter endret organisering og nye 

tiltak. Med de tidsressurser som er til rådighet vil vi likevel ikke prioritere dette i 

planen. 

Boligsosialt arbeid 
Flere kommuner har utfordringer i arbeidet med å sikre varig bolig for vanskeligstilte 

på boligmarkedet. I økonomiplan 2016 – 2019 blir det vist til at Porsgrunn kommune 

har et høyere antall kommunalt disponerte boliger pr 100 000 innbyggere enn 

kommunene i KOSTRA-gruppa. De er likevel et press på tilbudet. 

 

I nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014 – 2020 er det fastlagt felles nasjonale 

mål og prioriterte innsatsområder, og kommunene har en nøkkelrolle i å realisere 

målene. Kommunenes bruk av de statlige virkemidlene har betydning for arbeidet med 

å sikre varig bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 

Porsgrunn kommune ligger over gjennomsnittet for KOSTRA-gruppa og landet når det 

gjelder antall nye boliger godkjente for Husbankfinansiering pr 1 000 innbyggere. For 

antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån pr 1 000 innbygger 
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ligger Porsgrunn lavere enn sammenlikningskommune, men det har vært en økning fra 

2012 til 2014. 

 

3.5.3 Helse og omsorg 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om 

nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter alle pasient- og 

brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller 

lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunen 

har plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  

Samhandlingsreformen 
Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud.  

Reformen skal bidra til rett behandling – på rett sted – til rett tid. Ressurser skal i 

større grad brukes til å bygge opp kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

Pasientene skal få bedre koordinerte tjenester, og innsatsen for å begrense og 

forebygge sykdom skal økes.  

 

Kommunene må betale for utskrivningsklare pasienter som de ikke kan ta imot, men 

dette gjelder foreløpig ikke pasienter innen psykisk helse og rus. Her blir 

betalingsordningen innført tidligst i 2017.  

 

I økonomiplan for 2016 – 2019 blir det konstatert at kommunen ikke vil kunne ta imot 

alle utskrivningsklare pasienter, såkalte overliggere, og kommunen må betale en 

døgnpris for disse. Porsgrunn kommune hadde 126 overliggerdøgn i 2015.  

 

Kommunene er pålagt å opprette tilbud for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 

brukere med behov for øyeblikkelig hjelp (ø-hjelpsplasser). Kommunen må ha dette 

tilbudet på plass innen 2016.7 Porsgrunn kommune har etablert slike plasser.  

 

Porsgrunn kommune hadde forvaltningsrevisjon av gjennomføring av samhandlings-

reformen i 2014.  

Folkehelsearbeid 
Arbeidet med folkehelse og å forebygge sykdom er sentralt i samhandlingsreformen. 

Arbeidet er forankret i folkehelseloven (2011). Kommunen skal fremme helse og søke 

å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Kommunen skal fastsette mål og 

strategier for folkehelsearbeidet. Utgangspunktet for mål og strategier skal være 

                                                      
7 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 
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kommunens identifisering av sine folkehelseutfordringer. Hensikten med at 

kommunen skal sette mål og strategier er å sikre politisk og tverrsektoriell forankring 

av folkehelsearbeidet. 

 

Kommunen har fått utarbeidet folkehelseprofil for 20158. Porsgrunn ligger dårligere an 

enn landet på områder som andel arbeidsløse, andel uføretrygdete og andel barn av 

enslige forsørgere. På helseområdet ligger kommunen dårligere an enn lands-

gjennomsnittet på psykiske symptomer/lidelser og nye tilfeller av lungekreft pr 1 000 

innbygger. 

 

Porsgrunn er en del av interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern. 

 

I 2014 gjennomførte fylkesmannen i Telemark tilsyn i Porsgrunn. Tema for tilsynet var 

kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de 

positive og negative faktorene som kan påvirke denne.  Konklusjonen var at 

kommunen hadde kommet i gang med oversiktsarbeidet. Rutiner for et systematisk, 

kunnskapsbasert og tverrsektorielt arbeid var under etablering. Kommunens relevante 

virksomhetsområder samarbeidet for å finne et godt system for å ivareta kravet til å ha 

en løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 

Omsorgstilbud i og utenfor institusjon 
Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og 

omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Omfanget av pleie- og 

omsorgstjenestene i norske kommuner har økt de siste årene. Det økende behovet 

skyldes både at tjenestetilbudet har blitt bygd ut i takt med at det blir stadig flere 

eldre, særlig i aldersgruppen over 90 år, og at det har vært en sterk økning i antall 

yngre mottakere (under 67 år).  

 

Porsgrunn kommune har noe høyere netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr 

innbyggere i de eldste aldersgruppene enn kommunene i KOSTRA-gruppe 13 og i 

landet.  

 

I følge KOSTRA har kommunen system for brukerundersøkelser både i 

hjemmetjenester og i institusjon. 

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for 

hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i 

                                                      
8 Folkehelseprofil for kommuner utarbeides av Folkehelseinstituttet 
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institusjon, herunder sykehjem, og tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og 

omsorgslønn.  

 

Porsgrunn kommune skal kutte i antall sykehjemsplasser og dette kan øke presset på 

de hjemmebaserte tjenestene. Nivået på kapasitet og kvalitet i pleie- og 

omsorgssektoren er aktuelle temaer for forvaltningsrevisjon. Vi har i forslaget til plan 

for forvaltningsrevisjon lagt inn et prosjekt som gjelder pleie- og omsorgssektoren uten 

at vi har spisset temaet nærmere. Hva som kan være aktuelle problemstillinger kan 

avklares i dialog med kontrollutvalget. 

 

Fra 2015 har personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig 

assistanse rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, jf. 

pasient og brukerrettighetsloven § 2-1d. Denne endringen kan gi økt etterspørsel etter 

tjenesten. I økonomiplan for 2016 – 2019 for Porsgrunn er det lagt inn økte ressurser 

for å møte etterspørselen. 

 

Fra 2020 er det foreslått at kommunen skal ha plikt til å tilby dagaktiviteter for 

demente. I Porsgrunn kommune vil lokalisering og kapasitet for slike dagtilbud bli 

vurdert som del av sykehjemsutredningen, med integrasjon i drift fra 2017. Tiltaket 

«inn på tunet» blir vurdert som del av tilbudet. 

 

Fylkesmannen i Telemark hadde i 2014 tilsyn på området tvungen helsevern. Et 

sykehjem i kommunen ble undersøkt. Det ble konstatert avvik, men avviket er nå 

lukket. 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år. 

Tilbudet skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og 

forebygge sykdommer og skader, jf. helsestasjonsforskriften §§ 1-1 og 2-1.  

 

I følge Barneombudet opplever mange at det er for få helsesøstre og at de har for liten 

tid på skolen. Dette understøttes av undersøkelser som viser at helsesøstre verken har 

tid til å gjøre de lovpålagte oppgavene eller til oppsøkende arbeid og 

informasjonsarbeid.  

 

Porsgrunn kommune ligger lavere enn sammenlikningskommunene i KOSTRA-gruppa 

og landet på netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr 

innbygger i alderen 0 – 20 år.  
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I følge en Ungdata-undersøkelse utført av Borgestadklinikken i 20159 hadde 35 % av 

ungdomsskoleelevene i Porsgrunn brukt skolehelsetjenesten/helsestasjon for ungdom 

i løpet av de 12 siste måneder. Gjennomsnittet for kommunene i Telemark var 31 %.  

Psykisk helse og rusomsorg 
Tall fra folkehelseinstituttet viser at psykiske lidelser er mer utbredt i Telemark enn 

landet som helhet. Porsgrunn ligger ifølge folkehelseprofilen for Porsgrunn fra 2015 

også under gjennomsnittet for Telemark på dette området. 

 

Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp 

personer med psykiske lidelser. Dette er også et felt med behov for koordinerte 

tjenester og tverrfaglig samarbeid, både innad i kommunen og med 

spesialisthelsetjenesten. Både skolehelsetjenesten og PPT kan ha en viktig rolle i 

arbeidet med å forebygge sykdom. Kommunen skal også skaffe bolig og sikre 

nødvendig bo-oppfølging til dem som trenger det.  

 

Regjeringen har varslet at den vil innføre et krav om psykologkompetanse i 

kommunene fra 2020. Det er foreslått tilskudd per psykologårsverk som rekrutteres fra 

2016 og inntil reglene trer i kraft.  

 

Porsgrunn kommune ligger litt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe og landet på 

antall årsverk av psykiatriske sykepleiere pr 10 000 innbyggere.  

 

Innenfor rusomsorgen er det behov både for forebyggende arbeid og tiltak knyttet til 

behandling. Dette er et område med behov for koordinering internt i kommunen og 

mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 

Regjeringen ønsker en forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske 
problemer. Det er utarbeidet en ny opptrappingsplan på rusfeltet som ble lagt fram 
høsten 2015. 
 

I følge kommunens økonomiplan for 2016 – 2019 er det behov for egnede boliger til 

personer med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser.  

 

Den årlige rapporteringen til fylkesmannen på kommunenes arbeid innen rusfeltet 

viser at antallet årsverk i kommunene ble redusert fra 2012 til 2013, og det 

                                                      
9 Ung i Telemark – skolehelsetjenesten, 22.10.2015. Geir Møller, Kompetansesenter rus- region sør, 

Borgestadklinikken – Blå kors Sør. 
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rapporteres om utfordringer innen boligrelaterte tjenester og for lite ressurser på 

området.  

 

Det har vært forvaltningsrevisjon (to delrapporter) på området rus og psykiatri i forrige 

kommunestyreperiode. 

 

3.5.4 By- og kulturutvikling 
 
Kommunen yter tjenester og utøver myndighet på selvkostområdene vann, avløp, 

renovasjon, branntilsyn/feiing og plan- og byggesak.  

Selvkost 
Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom 

gebyrer fra innbyggerne. Fra 1.1.2015 trådte nye retningslinjer for hvordan selvkost, og 

dermed også den øvre rammen for gebyrinntektene fra innbyggerne, skal beregnes.  

 

Avfallsforskriften er endret fra 01.01.15 og har som formål å hindre ulovlig 

kryssubsidiering mellom kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall og 

avfallstjenester som kommunen selger i markedet. Forskriften setter krav til at 

kommunen skal ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. 

Kommunene Siljan, Porsgrunn, Bamble og Skien etablerte Renovasjon i Grenland IKS 

(RiG) i 2014. RiG skal ivareta eierkommunenes behov knyttet til bestilling og 

forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale 

virksomheter. Renovasjonsgebyret beregnes og utfaktureres av kommunene. 

 

Tjenestene for husholdningsrenovasjon skal leveres til selvkost. Enhver endring av 

organiseringen kan i seg selv representere en risiko. Etableringen av Renovasjon i 

Grenland tilsier at selvkostområdet innenfor avfallshåndtering vises særlig 

oppmerksomhet. Dokumentasjon av selvkost i RiG er nærmere omhandlet i plan for 

selskapskontroll. 

 

Tidligere kontrollutvalg har foreslått selvkostområdet som aktuelt for en 

forvaltningsrevisjon. Vi har ikke prioritert dette i forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon.  

Plan- og byggesaksbehandling 
Plan- og bygningsloven (pbl.) pålegger kommunene å ha planer for bruk og vern av 

tilnærmet alle kommunale arealer og ressurser. Videre skal kommunene fatte vedtak 

om nesten all byggeaktivitet innenfor kommunegrensene, selv om det er gjennomført 

forenklinger innen byggesaksbehandlingen gjeldende fra 1. juli 2015. Sett fra 
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innbyggernes ståsted er dette en inngripende lov. Det er derfor viktig at innbyggerne 

har tillit til at kommunen håndhever loven på en forutsigbar, lik og effektiv måte. Et 

hensiktsmessig og oppdatert planverk bidrar til å sikre effektivitet og likebehandling.   

I Porsgrunn kommune er gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 

ukers frist 13 kalenderdager. For saker med 12 ukers frist er antall kalenderdager i 

gjennomsnitt 22. Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagt frist er 99 %. 

 

I økonomiplan for 2016 – 2019 peker rådmannen på at plan- og byggesaksområdet er 

komplisert og at det derfor stille store krav til kompetente og faglig oppdaterte 

medarbeidere. Det pekes på at tilsyn, ulovlighetsoppfølging og utvikling av rutiner som 

skal forbedre kvaliteten på saksbehandlingen har sterk prioritet som følge av nytt 

lovverk.  

 

Det har vært forvaltningsrevisjon i 2015 på temaet tilsyn med byggesaker ved det 

felles tilsynskontoret for byggesaker i Grenland. 

 

Tidligere kontrollutvalg har gitt innspill om at det bør gjennomføres en forvaltnings-

revisjon om hvordan selve byggesaksbehandlingen i Porsgrunn fungerer etter at 

lovverket er liberalisert. Et slikt prosjekt er foreslått i planen.  

 

3.6 Bærekraftig utvikling 

3.6.1 Planlegging i kommunen 
Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal 

legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives.  

Kommunestyret skal minst en gang hver valgperioden utarbeide og vedta en 

kommunal planstrategi. Porsgrunn har kommunal planstrategi for 2012 – 2015. 

 

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med 

handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og 

nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver 

kommunen. Planen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge 

retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

 

Porsgrunn kommune har kommuneplan, samfunnsdel, for perioden 2014 – 2025. I 

2015 vedtok kommunestyret kommuneplanenes arealdel for perioden 2014 – 2025. 
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Bypakke Grenland 
Bypakke Grenland er et samarbeid mellom kommunene Porsgrunn, Skien og Siljan, 

Telemark fylkeskommune, Statens Vegvesen og Jernbaneverket, og har en samlet 

budsjettramme på 2,7 milliarder kr. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle. 

Målet med Bypakke Grenland er todelt.  Veksten i persontrafikk skal komme innen 

gange, sykkel og kollektivtransport, og Bypakka skal gjøre Grenland til et attraktivt sted 

å bo og arbeide.   

 

Bypakke Grenland har blitt kvalitetssikret av statlige myndigheter. Det kan være flere 

risikoområder i et såpass omfattende prosjekt, herunder forsinket framdrift, økte 

kostnader, eller uklare styrings- og beslutningslinjer. Det er foreslått 

forvaltningsrevisjon av dette i fylkeskommunen, og det kan være relevant for 

samarbeidskommunene å delta i en slik forvaltningsrevisjon. 

 

3.6.2 Demografi og næringsutvikling   
En av oppgavene til kommunen som planmyndighet er å vurdere og ta hensyn til 

næringsutvikling og næringsbebyggelse i kommunen.  

 

Porsgrunn kommune deltar i Grenlandskommunenes næringsutviklingsselskap Vekst i 

Grenland (ViG). Vekst i Grenland IKS ønsker å bidra og tilrettelegge for vekst i nye og 

eksisterende bedrifter, slik at en får flere arbeidsplasser i regionen, og at Grenland 

fremstår som en samordnet enhet overfor sentrale myndigheter og investorer. 

 

Det er laget en felles Strategisk næringsplan for Grenland 2012 – 2015. Videre har 

Telemarksforsking på oppdrag fra Vekst i Grenland utarbeidet en Regional analyse for 

Grenland 2014.   

 

Tidligere kontrollutvalg har pekt på at det er viktig å legge til rette for 

befolkningsutvikling gjennom arbeid for næringsutvikling og tilgang til bolig- og 

næringsarealer. Vi har ikke prioritert prosjekt med dette som tema i forslaget til plan. 

3.6.3 Eiendomsskatt 
Kommunestyret bestemmer om kommunen skal innføre eiendomsskatt. Rammene for 

kommunen sitt handlingsrom, prosess og regler om beregning er regulert i 

eiendomsskattelova.  

 

Porsgrunn kommune har eiendomsskatt basert på takster pr 01.01.2006. Taksering 

skal forgå hvert 10. år. Bystyret fastsetter skattøret i den årlige budsjettbehandlingen. 
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3.6.4 Eiendomsforvaltning og vern av verdier 

Eiendomsforvaltningen 
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, 

forvaltning, drift og vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes 

økonomi. En kartlegging fra 2008 viste at om lag 1/3 av kommunale bygg var i god 

stand, 1/3 i delvis utilfredsstillende stand og 1/3 i dårlig stand.  

 

God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi brukerne gode og effektive 

bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulige rammevilkår 

for brukernes virksomhet over tid. Kommunen har rollen både som eier, forvalter og 

bruker av eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha motstridende interesser, 

og det er viktig at funksjonene er organisert på en hensiktsmessig måte.  

   

Førende anbefalinger for god eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt 

over status for kommunale bygg og boliger mht. ivaretakelse av eiendomsverdiene i 

forhold til teknisk, forskriftsmessig og funksjonell tilstand. Videre at det bør foreligge 

overordnede politisk forankrede mål for bolig- og eiendomsforvaltningen, et rasjonelt 

system for planlegging og styring, og rapportering som bidrar til god kommunikasjon 

mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som kan tjene som 

beslutningsgrunnlag. 

 

I økonomiplan for Porsgrunn 2016 – 2019 blir det pekt på at kommune forvalter en 

større samlet bygningsmasse enn sammenliknbare kommuner. Dette betyr at 

kommunen har store utgifter til forvaltning og drift. Det er en målsetting for 

kommunen å redusere/effektivisere arealbruken. Rådmannen skriver at kommunen på 

vedlikeholdsområdet i mange år har ligget vesentlig under anbefalte faglige 

standarder. 

 

Vi vurderer det som aktuelt med et forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

eiendomsforvaltning og har foreslått dette i planen. Tidligere kontrollutvalg har også 

spilt inn dette som tema for forvaltningsrevisjon. 

Kunst  
Kommunens kunst kan utgjøre store verdier, både økonomisk, kulturelt og historisk. 

Kommunen bør derfor ha en oppdatert oversikt over den kunsten som kommunen har 

ansvar for, og gode rutiner for å ta vare på og sikre disse verdiene. Ansvarsforhold for 

administrasjon og forvaltning av kunst i kommunen, her under om kunstverk er 

tilstrekkelig forsikret bør være avklart og dokumentert.  
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3.6.5 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner 

og fylker. Sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunene å planlegge beredskapen basert 

på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap gjennomfører årlige kommuneundersøkelser. Resultatene fra 

Kommuneundersøkelsen 2014 viser at kommunene har et forbedringspotensial på 

dette området, selv om stadig flere kommuner jobber godt og systematisk innen 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Fylkesmannen i Telemark har basert på kommunenes egne tilbakemeldinger laget en 

grov oversikt over arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet. Porsgrunn 

kommune lå i 2015 på nest høyeste nivå i den såkalte beredskapstrappen.  

 

I følge Fylkesmannens plan for kommuneøvelser og tilsyn hadde Porsgrunn kommune 

beredskapsøvelse i 2015 og kommunen skal ha tilsyn i 2017.  

 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanenes arealdeler i Bamble, Skien, Siljan og 

Porsgrunn ble det i 2013 laget en felles risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for 

Grenlandskommunene. 

 

3.6.6 Miljøforvaltning 
Kommunene spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å nå de nasjonale miljømålene, både 

som myndighet og som samfunnsaktør. Miljødirektoratets kommuneundersøkelse 

2008-2010 viste at mange kommuner sliter med å innfri sine forpliktelser på 

miljøområdet.  

 

Kommunens myndighets- og samfunnsoppgaver på miljøområdet spenner fra tilsyn 

etter forurensningsloven med nedgravde oljetanker og annen forurensningsfare via 

forvaltningsoppgaver innen friluftsliv/fri ferdsel og motorferdsel i utmark til lokal 

luftkvalitet og klimahensyn i lokal planlegging.   
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Punkt 4: 

-epost fra TKR om NAV internrevisjon 

-Forskrift om internrevisjon i Arbeids- og velferdsetaten 

-Rutiner for samarbeid v100 

-Endelig - Oppdragsdefinisjon - AFT 
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F30.06.2006 nr 745 

Forskrift om internrevisjon i Arbeids- og 

velferdsetaten. 
Hjemmel:   L16.06.2006 nr 20 § 12 

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 16. juni 

2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) § 12 

første ledd. 

§ 1. Etablering av internrevisjon 

Det etableres en internrevisjon i Arbeids- og velferdsetaten. Internrevisjonen skal ha en 

uavhengig stilling og arbeide etter internasjonalt anerkjente standarder. Revisjonsdirektøren 

rapporterer faglig og administrativt til arbeids- og velferdsdirektøren. Denne fastsetter 

nærmere instruks for revisjonens virksomhet. 

§ 2. Arbeidsområde 

Internrevisjonens arbeidsområde omfatter all virksomhet i Arbeids- og velferdsetaten, 

herunder også den kommunale delen av NAV-kontorene, samt virksomheter som forvalter 

eller er mottakere av tilskudd over Arbeids- og velferdsetatens budsjett. Internrevisjonen har 

tilgang til informasjon, medarbeidere og lokaler så langt det er nødvendig for å vurdere 

Arbeids- og velferdsetatens virksomhet og ansvarsområder. Kommunale revisjonsinstanser 

har tilsvarende tilgang til informasjon, medarbeidere og lokaler i den statlige delen i 

vedkommende NAV-kontor så langt det er nødvendig for å vurdere kommunens virksomhet 

og ansvarsområder. Revisjonsinstansene koordinerer sin revisjonsvirksomhet på NAV-

kontorene. 

§ 3. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2006. 

 



21/18 Referatsaker 08.05.2018 - 18/00032-5 Referatsaker 08.05.2018 : Kragerø og Porsgrunn - Melding fra NAV internrevisjon om revisjon av NAV-Kragerø, NAV Porsgrunn, Delecto AS og Grep Grenland AS

Fra: Kirsti Torbjørnson 
Sendt: 16. april 2018 09:42 
Til: TFK-Telemark Kontrollutvalgsekratariat 
Kopi: Benedikte Vonen; Marianne Lundeberg 
Emne: Kragerø og Porsgrunn - Melding fra NAV internrevisjon om revisjon av 

NAV-Kragerø, NAV Porsgrunn, Delecto AS og Grep Grenland AS 
Vedlegg: Rutiner for samarbeid v100.doc; Forskrift om internrevisjon i Arbeids- og 

velferdsetaten.doc; Endelig - Oppdragsdefinisjon - AFT.pdf 
 

Til orientering – vi har mottatt melding fra NAV Internrevisjon om at de vil gjennomføre revisjon av 
NAV i Porsgrunn og NAV i Kragerø, og at de i den forbindelse også vil besøke Delecto AS og Grep AS. 
Vi får slik informasjon som følge av en gjensidig avtale mellom Riksrevisjonen, NAV internrevisjon og 
Norges kommunerevisorforbund. Det er jo greit også for KU å vite om dette, og kanskje også å bli 
orientert om resultatet. 
 
I Kragerø står sosiale tjenester NAV på planen, og det blir jo et litt annet tema enn dette. 
 
Vi har orientert NAV internrevisjon om at det var en selskapskontroll av Delecto AS i 2014, og sender 
dem den rapporten dersom de ber om det. Det har ikke vært selskapskontroll av Grep AS så vidt jeg 
kan se. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kirsti Torbjørnson 
leder for forvaltningsrevisjon 
Telemark kommunerevisjon IKS 
 

Fra: TFK-POST-TKR  
Sendt: 16. april 2018 09:31 
Til: Kirsti Torbjørnson  
Emne: VS: C2018-15: Informasjon om revisjon av NAV-Kragerø, NAV Porsgrunn, Delecto AS og Grep 
Grenland AS 
 

Journalnr. 18/922/715020/tork 
Jeg får ikke skrevet ut vedleggene. 
 

Fra: Kongsvik, Per Anders [mailto:Per.Anders.Kongsvik@nav.no]  
Sendt: 13. april 2018 10:47 
Til: TFK-POST-TKR <post-tkr@tekomrev.no> 
Kopi: Klepp, Terje <Terje.Klepp@nav.no> 
Emne: C2018-15: Informasjon om revisjon av NAV-Kragerø, NAV Porsgrunn, Delecto AS og Grep 
Grenland AS 
 

Hei! 
 
Vi viser til ”Rutiner for samhandling mellom kommunens revisor, NAV Internrevisjon og 
Riksrevisjonen” og til ”Forskrift om internrevisjon i Arbeids- og velferdsetaten F30.06.2006 nr 745” 
(se vedlegg) og vi ønsker herved å informere kommunerevisjonen om planlagt revisjon til NAV 
Kragerø og NAV Porsgrunn. Vi vil ved gjennomføring av revisjonen også besøke 
arbeidsmarkedsbedriftene Delecto AS og Grep Grenland AS. 
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Revisjonsbesøkene finner sted i forbindelse med revisjon av arbeidsmarkedstiltaket 
Arbeidsforberedende trening (AFT) ved NAV Kragerø og NAV Porsgrunn. Ledelsen ved kontoret og 
ved Delecto AS og Grep Grenland AS er orientert om revisjonsbesøket. Se vedlagt 
oppdragsdefinisjon. 
 
Revisjonsbesøket gjennomføres på følgende tidspunkt: 
3. mai – Kragerø: 

08.30 – 11.00: Delecto AS 

12.00 – 14.30: NAV Kragerø 

 

4. mai – Porsgrunn: 

08.30 – 11.00: Grep Grenland AS 

12.00 – 14.30: NAV Porsgrunn 

 
Har dere siste to år gjennomført selskapskontroll eller revisjoner ved Delecto AS eller Grep Grenland 
AS ber vi om å få oversendt rapport fra disse. 
 
Ta kontakt med undertegnede om dere har spørsmål til revisjonen. 
 
Med vennlig hilsen 
Per Anders Kongsvik 

Revisjonssjef tjenester 
Seksjon for revisjon av ytelser og tjenester // Internrevisjonen 
NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet 

 992 30 199 

www.nav.no  
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RUTINER FOR SAMHANDLING 

MELLOM KOMMUNENS REVISOR, NAV INTERNREVISJON OG 

RIKSREVISJONEN 

 

Krav til samhandling mellom berørte revisjonsinstanser er nedfelt i: 

 Forskrift om internrevisjon i Arbeids- og velferdsetaten F30.06.2006 nr 745 

 Erklæring om samhandling i forbindelse med Riksrevisjonens og kommunenes 

revisors kontroller ved NAV-kontorer i kommunene av 14. februar 2007 

 

Formålet er at revisjonsinstansene skal legge til rette for hensiktsmessig samhandling ved 

gjennomføring av revisjon av NAV-kontorer i kommunene, herunder ved eventuelle 

misligheter begått av ansatte. Samhandlingen skal bidra til hensiktsmessig og effektiv 

ressursbruk gjennom koordinering i utførelse av revisjoner. Dette innebærer utveksling av 

planer, arbeidsdokumentasjon og rapporter fra utført arbeid i den grad det vurderes 

formålstjenlig.  

  

 

1. Internrevisjonen og Riksrevisjonens revisjon av NAV-kontoret 

Internrevisjonen og Riksrevisjonen informerer kommunens revisor som hovedregel to uker i 

forkant av revisjonsbesøket. Det informeres om formålet med revisjonen og tidspunkt for 

gjennomføringen.  Kommunens revisor kan på forespørsel delta i revisjonen dersom det 

vurderes som hensiktsmessig.  

 

Kommunens revisor kan be om å få oversendt rapport fra Internrevisjonen og Riksrevisjonen 

av gjennomført revisjon i NAV-kontoret. Muntlig orientering kan avtales dersom skriftlig 

rapport ikke foreligger.  

 

2. Kommunerevisjonens revisjon av NAV-kontoret 

Internrevisjonen og Riksrevisjonen kan på forespørsel få informasjon fra kommunens revisor 

om revisjon knyttet til NAV-kontoret. 

 

3. Gjennomføring av revisjon i NAV-kontoret 

Det er utarbeidet en sjekkliste for kartlegging av intern kontroll som kan brukes ved revisjon 

av NAV-kontor.  Sjekklisten kan brukes i den grad og det omfang det vurderes 

formålstjenelig.  

 

4. Evaluering 

Samarbeidet som er beskrevet i dette dokumentet blir evaluert årlig. NAV Internrevisjonen tar 

ansvar for å involvere alle parter i dette arbeidet.  

 

 

Henvendelse gjøres til: 

Kommunens revisor; adresse i hht NKRF's adresseliste – www.nkrf.no 

NAV Internrevisjonen; Postboks 5, 0130 Oslo. 

Telefon 21 07 00 00 – E-post; NAVInternrevisjonen@nav.no 

Riksrevisjonen; Seksjon 4.3, 8130 Dep, 0032 Oslo.  

Telefon 22 24 10 00 - E-post; riksrevisjonen@riksrevisjonen.no 
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 Internrevisjonen  / Oppdragsdefinisjon 

 

Side 1 av 2 

Revidert enhet: 

Virkemiddelseksjonen, NAV Telemark, NAV Sogn og Fjordane 

Utarbeidet av: 

HLM, IA, PAK 

Revisjonsoppdrag (referanse og navn): 

C2018-15 - Arbeidsforberedende trening (AFT) 

Utarbeidet dato: 

11.01.18 

 

1. Bakgrunn 

Arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) ble iverksatt i forskrift 1. oktober 

2016. Tiltaket erstatter de tidligere tiltakene Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og 

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift. Det har vært en løpende iverksetting med godkjenning 

av tiltaksarrangører fra utgangen av 2016 og ut 2017, slik at alle fylker nå har tiltaket i sin 

portefølje. Tiltaket skal gjennomføres av virksomheter som har attføring eller varig tilrettelagt 

arbeid som primærvirksomhet. Direktoratet skal gjennomføre årlige stikkprøver for å 

kontrollere at kravet til primærvirksomhet er oppfylt. 

 

Det er i snitt ca. 8 000 brukere som gjennomfører tiltaket. Tiltaket tilbys personer med nedsatt 

arbeidsevne, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig 

tett oppfølging og tilrettelegging. Alle deltakere skal få tilbud om arbeidstrening i ordinært 

arbeidsliv i løpet av tiltaksperioden, med oppfølging av tiltaksarrangør. Tiltaket skal gi gode 

løsninger for de som trenger oppfølging i et skjermet arbeidsmiljø i en innledende fase. 

Tiltaket skal ha fokus på overgang til ordinært arbeid. Oppfølging av både deltaker og 

arbeidsgivere skal få flere i jobb. Det er en målsetning at 50 % av deltakerne skal over i 

ordinært arbeid eller utdanning. 

 

2. Overordnet risikovurdering 

Risiko for: 

 at bestilling/innsøk fra NAV-kontor er mangelfull slik at bruker ikke får riktig 

oppfølging og innhold ved gjennomføring av tiltaket 

 mangelfull oppfølging av bruker fra NAV under og etter gjennomføring av tiltaket 

 at rapportering fra tiltaksarrangør er mangelfull og ikke i samsvar med bestilling 

 at man ikke når målsetning om 50 % av deltakere i utdanning eller arbeid 

 at tiltak ikke treffer bruker og/eller arbeidslivets behov og færre får overgang til arbeid 

 manglende måloppnåelse hos tiltaksarrangør 

 mangelfull kontroll av tiltaksarrangør 

 mangelfull etterlevelse av databehandleravtaler 

 misligheter på grunn av mangelfull kontroll 

 

3. Revisjonsformål og -tema 

Formålet med revisjonen er å vurdere bruk og etterlevelse av sentrale retningslinjer både for 

oppfølging av brukere og oppfølging av tiltaksarrangør.  
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4. Revisjonskriterier 

 Direktoratet gjennomfører stikkprøver for å kontrollere at kravet om 

primærvirksomhet er oppfylt 

 Bestilling/innsøk fra NAV er i henhold til regelverk og rutiner 

 Oppfølging av bruker under/etter tiltak er i henhold til regelverk og rutiner 

 Fylket har oppfølging av tiltaksarrangører i henhold til regelverk og rutiner. 

5. Omfang, avgrensning og metode 
Internrevisjonen vil se på bruken og etterlevelsen av AFT i fylkene Telemark og Sogn og 

Fjordane. Revisjonen vil ta utgangspunkt i to tiltaksarrangører i hvert fylke. Vi vil 

gjennomføre revisjonsbesøk til NAV fylke og eventuell tiltaksenhet, to NAV-kontor i hvert 

fylke og tiltaksarrangørene. 

  

Følgende regelverk og retningslinjer er sentrale: 

 Forskrift om arbeidsrettede tiltak 

 Rundskriv og retningslinjer, herunder Standard for arbeidsrettede tiltak 

 Reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten 

 Bevilgningsreglementet 

 Personopplysningsloven 

 Tildelingsbrev 

  

Revisjonen vil ikke vurdere godkjenningen av tiltaksarrangører, men ta utgangspunkt i 

gjeldende avtaler. Revisjonen vil ikke vurdere håndteringen av tilsagn og refusjoner til 

tiltaksarrangørene. 

  

Revisjonen vil gjennomføres ved analyse av relevante dokumenter, gjennomgang av saker i 

fagsystemene, spørreundersøkelse og ved intervjuer med ledere og medarbeidere som arbeider 

med oppfølging av brukere og tiltaksarrangører. Vi vil også gjennomføre kontroll og 

intervjuer ved valgte tiltaksarrangører. 

6. Gjennomføring 
Revisjonen vil gjennomføres i perioden 15.01.18 til 31.05.18. 

7. Rapportering 
Sluttrapport antas å foreligge innen 15.06.18.   

 

Rapportmottakere vil være: 

Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør 

Tore Thorsnes, fylkesdirektør NAV Sogn og Fjordane 

Terje Tønnessen, fylkesdirektør NAV Telemark 

Jan Erik Grundtjernlien, leder Seksjon for virkemidler 

 

Kopimottaker: Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør 

 Geir Axelsen, styringsdirektør 
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