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Spørsmål til 1. kvartalsrapport 
Det har kommet mange spørsmål til 1. kvartalsrapport, som kommunedirektøren i dette dokumentet 
søker å svare ut. Noen av svarene er omfattende, og inneholder mer informasjon og er mer 
detaljerte enn slik de samme forholdene er omtalt i kommunedirektørens kvartalsrapport. Dette 
henger sammen med at man prøver å legge frem saker og dokumenter som er så korte som mulig, da 
folkevalgte får svært mange saker, rapporter og utredninger de må lese gjennom og ta stilling til. På 
noen punkter ser imidlertid kommunedirektøren at han godt kunne vært noe tydeligere i 
kommunikasjonen. Dette er da også et av fokusområdene det jobbes med nå. 
 
Et mer generelt spørsmål er jo også hvor mye rapportering som ønskes (hvor store dokumentene skal 
være). Dette må være en avveining mellom ønske fra politisk nivå og administrativ kapasitet, samt en 
vurdering av hva som er hensiktsmessig/relevant. Uavhengig av dette skal selvsagt saker være 
tilstrekkelig belyst og korrekte. 
 
Spørsmålene er besvart i samme rekkefølge som de er stilt. 
 

1. Feil i tabell 

I tabellen nedenfor, som viser tiltak på Strategi og samfunnsutvikling, er det noen feil, ved at man i 
statusrapporteringen har glemt eller oversett at i tillegg til å si noe om status og risiko, også fysisk må 
flytte tallet for prognosen fra den ene kolonnen til den andre kolonnen. Denne feilen har ikke 
påvirkning på andre tall eller økonomiske resultater. 
 
De gule er feil – disse beløpene skulle stått i kolonnen «Årsprognose», mens det i «Avvik prognose» 
skulle stått 0. Bare for ordens skyld, så relaterer trafikklysene seg til risikoen for gjennomføring, og 
sier ikke noe om hvor langt man har kommet i gjennomføringen. 
 
De to røde beløpene er et tiltak som var foreslått i kommunedirektørens budsjettforslag, men som 
ble nullet ut i KST-behandlingen. Disse beløpene går mot hverandre, så de trenger vi ikke å ta med i 
den videre rapporteringen. 
 
 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
Status Risiko Statusbeskrivelse 

Innsparingstiltak kommunereform       

Rammekutt Strategi og 
samfunnsutvikling, redusert 
sosialhjelp 

-2 000 -2 000 0 
Ferdig 

 
 

Innsparinger tillitsvalgte, HR-
avdeling, KS 107/20 

-1 800 -1 800 0 
Ferdig 

 
 

Innsparinger kultur, KS 107/20 -1 541 -1 541 0 Ferdig 
 

 

Innsparinger IKT, KS 107/20 -1 162 -1 162 0 Ferdig 
 

 

Redusert årsverk økonomiavdeling, 
KS 107/20 

-1 027 0 -1 027 
Ferdig 

 
 

Innsparinger rammeavtaler, KS 
107/20 

-997 0 -997 

I arbeid 
 

Dette tiltaket vil 
gjennomføres etter hvert som 
avtaler går ut, og nye 
konkurranser lyses ut. 

Rammekutt, div. gebyrer og lisenser -600 0 -600 

I arbeid 
 

Det er laget oversikt over alle 
lisenser knyttet til 
programvare, og det vurderes 
om det er programmer 
kommunen kan si opp. 
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2. Kapittel 2.2 - Tiltak friluftsliv i Sande 

SPM: 

• Har komdir en oversikt over omfanget av den reduserte skiltingen?  

Innsparinger kirken, KS 107/20 -500 0 -500 Ferdig 
 

 

Innsparinger innbyggerservice, KS 
107/20 

-468 0 -468 

I arbeid 
 

Dette tiltaket vil avhenge av 
f.eks. hvor mange resepsjoner 
det skal være i kommunen. 
Dette er noe som vurderes 
nå. 

Reduserte utgifter kremasjon, andel 
av innsparing kirken, KS 107/20 

-400 0 -400 

Ferdig 
 

Dette tiltaket ble opphever av 
kommunestyret ved 
budsjettbehandlingen, se 
annet tiltak. 

Lavere utgifter revisjon, KU sak 
28/20 

-376 0 -376 
Ferdig 

 
 

Innsparinger lisenser, forsikringer 
mv, KS 107/20 

-272 0 -272 
I arbeid 

 
 

Rammekutt stab, mindre 
konsulentbruk grunnet bruk av 
intern kompetanse innkjøp 

-250 0 -250 
I arbeid 

 
 

Sum -11 393 -6 503 -4 890    

       
Tidligere vedtatt innsparing 
kommunereform 

   
   

Reduksjon årsverk lønn -162 0 -162 Ferdig 
 

Gjennomført. 

Sum -162 0 -162    

       
Politiske vedtak       

Bortfall betalt spisepause -4 000 0 -4 000 

I arbeid 
 

Innsparing må fordeles. Det er 
usikkert om det er mulig å 
gjennomføre innsparingen 
fullt ut. 

Rammekutt adm. -1 300 0 -1 300 Ikke startet 
 

 

Redusert husleie -1 000 0 -1 000 

Ikke startet 
 

Denne innsparingen må 
flyttes til Eiendom og 
samferdsel, hvor kommunens 
husleieavtaler ligger. 

Rammekutt strategi og utvikling - 
ikke utredet 

-750 0 -750 
Ikke startet 

 
 

Reforhandling av avtaler -750 0 -750 I arbeid 
 

 

Redusert godtgjørelse -300 0 -300 

Ferdig 
 

Økning i antall møter vil 
potensielt medføre 
merforbruk på 
møtegodtgjørelse. 

Rammekutt kultur -250 -250 0 Ferdig 
 

Gjennomført 

Kirken -200 0 -200 Ferdig 
 

Gjennomført. 

Tilskudd Vestfoldmuseet reduseres 
med 1 % 

-70 -70 0 
Ferdig 

 
Gjennomført. 

17 mai 50 0 50 Ferdig 
 

Gjennomført. 

Jernverksmuseum Eidsfoss 150 0 150 Ferdig 
 

Gjennomført. 

Turistkontor Eidsfoss 150 150 0 Ferdig 
 

Gjennomført. 

Kremasjon 400 0 400 
Ferdig 

 
Gjennomført. Tiltaket er 
reversering av foreslått 
innføring av egenandel. 

Sum -7 870 -170 -7 700    

       

Sum tiltak -19 425 -6 673 -12 752    
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• Er det produksjon av skilt som primært rammes, eller personell til å utføre jobben ute i 
marka?  

• Har kommunen samarbeide med DNT eller andre på dette arbeidet?  

• Hva leies av grunn til friluftsområder?  
 
SVAR: Disse midlene er ment til tilrettelegging for friluftsliv. Hittil har det ikke vært en klar plan for 
dette arbeidet. For å kunne gjøre dette systematisk trenger kommunen: 
 

1. Kartlegging av friluftslivsområder i kommunen 
2. Forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftslivsområder 
3. En helhetlig tur- og skiltplan, i samarbeid med foreninger og grunneiere 
4. Grunneieravtaler, skilting, tilrettelegging med f.eks. P-plasser, vedlikehold av stier og skilt 

mm. 
 
Pkt. 1 er gjennomført, kommer til politisk behandling i KOF og KST i denne runden. 
Pkt. 2 er gjennomført og er grunnlag for skilting og søknader om tilskudd. 
Pkt. 3 og 4 er ikke gjennomført ennå. Kommunens ansatte skal gjennomføre dette arbeidet. På grunn 
av redusert kapasitet på kulturkontoret og reduserte muligheter for befaringer under pandemien, er 
dette arbeidet forsinket. Uten skiltplan er det vanskelig å sette tall på reduksjon av skilting. 
 
Friluftspotten er nødvendig for gjennomføring av pkt. 3. Det er lite hensiktsmessig å lage en plan 
dersom kommunen ikke har midler til pkt.3. Skilting i marka har blitt gjort og kan gjennomføres i 
samarbeid med f.eks. DNT og andre foreninger/frivillige.  
 
Kommunen har et godt og tett samarbeid med både DNT og Oslofjordens friluftsråd, på dette 
området. 
 
Kommunen har grunnleieavtaler med grunneiere for stier, skiløyper, p-plasser, skilt osv.  
 

3. Kapittel 2.3 - Paviljonger Ekeberg skole 

SPM: Kommunestyret vedtok i budsjett for 2020 å kjøpe paviljonger til Ekeberg skole. (Det er bevilget 
en investering) Hvorfor har kommunedirektøren valgt å tilsidesette dette og kun utredet leie?  
 
SVAR: Det har hele tiden vært hensikten å leie paviljonger og beløpet som er avsatt speiler dette. 
Beløpet ble dessverre ved budsjetteringen ført på feil budsjett, noe som kan skyldes at kommunen 
på det tidspunktet hadde flere «midlertidige» kommunalsjefer.  
 
Opprinnelig lå det inne et behov for leie av en paviljong med to klasserom på Ekeberg. Etter 
oppstartsmøte ble det gjort en vurdering av om dette var tilstrekkelig for å dekke dagens behov og 
samtidig ha noe fleksibilitet mtp. fremtidig elevtallsutvikling. Resultatet var at det ble vurdert at det 
var behov for paviljongen i to etasjer, som også ble lagt til grunn ved anbudsutlysingen: 
 
1. etg: To klasserom, to grupperom og toaletter. 
2. etg: To klasserom, to grupperom og teamrom for personalet. 
 
De økonomiske forholdene baserte seg på tilsvarende konkurranse ved Sande ungdomsskole i 2016, 
justert for KPI.  
 
Det ble lagt inn tre opsjoner: 
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1. forlenget leieperiode i ytterligere 24mnd. 
2. utkjøp etter 24mnd. 
3. utkjøp etter 48mnd.  

  
Månedlig leie er på ca. kr 87.000. Om vi skulle velge å kjøpe ut paviljongene etter 24 eller 48 mnd. så 
er dette en investeringskostnad. Utkjøpsbeløpet er ved 24 mnd. ca. 4mill. kroner, og etter 48 mnd. 
ca. 3 mill. kroner. 
 
SPM: Kommunedirektøren skriver i rapporten at det bommes med 44% - 74% på estimert leie. Hvor er 
det første anslaget presentert for kst? Er dette beløpet komdir har satt i investeringsbudsjettet som 
kst så har tolket som en investering altså et kjøp?  
 
SVAR: Det første anslaget ble presentert for kommunestyret 16.12.2021. Se for øvrig forrige svar. 
 
SPM: Har komdir iverksatt tiltak for å sikre fremtidige kostnadsanslag slik at vi ikke kommer i 
situasjoner hvor andre nødvendige kostnader øker like voldsomt som disse?   
 
SVAR: Det er i budsjettarbeidet satt et mye større fokus på å prisjustere tidligere bevilgningsvedtak. 
Budsjettering av prosjekter vil også så langt det er mulig omfatte alle deler av prosjektet, hvor 
forhold som inventar, uteområder osv. vil inngå i hovedprosjektet. Kommunedirektøren vil imidlertid 
påpeke at det kan komme endringer basert på uventede forhold som avdekkes under 
gjennomføringen av prosjektene. 
 

4. Kapittel 2.4 - Redusert plankapasitet 

• Kommunedirektøren skriver i rapporten: "Kommunedirektøren ser at konsekvensene ikke er 
tilstrekkelig belyst".  

• Dette oppleves av undertegnede som svært bekymringsfullt. Kan du utdype hvordan det er 
mulig at disse konsekvensene ikke var tydelige før budsjettet ble vedtatt? Er det noen nye 
elementer i dette?  

 
Svar: Disse konsekvensene ble formidlet under budsjettprosessen administrativt, men begrunnelsen i 
selve budsjettdokumentet refererte kun til at konsekvensen var lengre saksbehandlingstid for private 
reguleringsplaner. Det er derfor nå løftet frem et bredere grunnlag for å rette opp dette. 
Konsekvensene, med unntak om ønske om mer detaljerte utredninger, er ikke nye. 
 

5. Kapittel 2.5 - Endringer i investeringsbudsjettet  

SPM: Her står det under avsnittet om flersenterbygget i Hof: 
 
«I tillegg skal store deler av de overførte midlene fra sekkeposten teknisk inn i dette prosjektet å 
dekke utgiftene på det tekniske området». 
 

• Innebærer dette at kommunedirektøren skal bruke penger kommunestyret har satt av til hele 
kommunen på dette spesifikke prosjektet?  

• Innebærer dette at totalrammen for prosjektet økes?  
 
SVAR: I økonomiplan 2020-2023 ble bevilgingen for uteområdet til flersenterbygget i Hof ved en 
inkurie lagt på sekkepost teknisk, i stedet for på hovedprosjektet, som var planen. Sekkepost teknisk 
var derfor i 2020 på vel 9 mill. kroner, og ikke de sedvanlige 5 mill. kroner som det hadde vært i flere 
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år (rullerende bevilgning). Disse ekstra midlene som lå på sekkepost teknisk var derfor ikke tiltenkt 
hele kommunen, men var øremerket uteområdet i Hof. 
 
Når det etter hvert viste seg at tilføring av brannvann m.m. ble betydelig dyrere enn de 2,9 mill. 
kroner som ble vedtatt høsten 2020, foreslo kommunedirektøren at bevilgningen tiltenkt 
uteområdet (som altså lå på sekkepost teknisk) skulle benyttes til å dekke utgiftene på teknisk, og at 
uteområdet skulle opparbeides på rimeligste måte. Kommunedirektøren foreslo dette på bakgrunn 
av kommunens stramme økonomi – i stedet for å be om en ekstrabevilgning for å dekke de tekniske 
utgiftene. 
 
Det som ble foreslått innebærer altså ikke at det tas penger fra andre områder i kommunen, og det 
innebærer heller ikke at totalrammen for prosjektet økes. Det som imidlertid øker totalrammen, er 
naturlig nok vedtaket i kommunestyret om å benytte deler av reformmidlene til å opparbeide det 
som forhåpentlig blir et flott uteområde for flersenterbygget i Hof. 
 

6. Kapittel 3 – Oppsummering 

SPM: Kan kommunedirektøren si noe om sannsynligheten for at vi får dekket alle ekstrakostnader 
som følge av pandemien?  
 
SVAR: Dette er vanskelig å si noe sikkert om. Det er fra nasjonalt hold sagt at kommunene skal få 
dekket alle sine ekstrautgifter som følge av korona. Regnestykket for 2020 er mangefasettert da det i 
tillegg til de direkte utgiftene kommunene hadde, også var forhold rundt sviktende skatteinntekter 
på den ene siden, og et betydelig lavere lønnsoppgjør enn budsjettert på den andre siden. 
 
Inntil det «motsatte er bevist» legger kommunedirektøren til grunn at vi får dekket alle netto 
utgifter, og merforbruk knyttet til korona nulles derfor ut i prognosene som gis i måneds- og 
kvartalsrapporter. 
 

7. Kapittel 7.6 Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 

SPM: I teksten står det at det er budsjettert med bruk av 82 mill fra disposisjonsfondet for å dekke 
ubalansen i budsjettet. I tilhørende tabell er Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 4,248 
mill. Hvorfor er ikke de opprinnelige 82 mill presenter i under "Oppr. bud. 2021" i tabellen?  
 
Påfølgende avsnitt beskriver at det er budsjettert med en stor avsetning til disposisjonsfond grunnet 
regnskapsteknisk og premieavvik. Det står så at dette bør settes av til pensjonsfond.  
Betyr dette at det er budsjettert med avsetning til disposisjonsfond som kommunedirektøren nå sier 
heller skal avsettes til pensjonsfond?  
Hvorfor fremgår ikke beløpene i tabellen? 
 
SVAR: De fleste tabeller i kvartalsrapporten kommer ut slik Framsikt er satt opp, og i denne tabellen 
er det presentert netto tall, dvs. at tallet som presenteres er summen av bruk av fond og avsetning til 
fond. Det ble derfor opplyst under tabellen at det som fremstår som et relativt lavt tall, faktisk er satt 
sammen av betydelige størrelser. I tabellen nedenfor vises begge sider av saken (brutto tall): 
 

Konto - tall i 1000 kr Beløp 

Avsetning til disposisjonsfond 78 702 

Bruk av disposisjonsfond -82 000 

Netto avsetninger -3 298 
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Disse summene inkluderer hele kommunen, men det alt vesentlige er knyttet til to forhold; i linjen 
for avsetning til disposisjonsfond er det budsjettert med at de regnskapstekniske inntektene (det 
betyr at det ikke er reelle penger knyttet til inntekten, kun en teknisk postering i regnskapet) som 
kommer fra premieavviket settes av til fond, og ikke benyttes i den løpende driften. På den andre 
siden; bruk av disposisjonsfond er utelukkende knyttet til saldering av budsjettet. Dette ble vedtatt i 
budsjettbehandlingen i desember 2020. Minustall er inntekter i kommunale regnskap. 
 
Holmestrand kommune har et pensjonsfond. Dette er midler som er bygd opp ved at inntekten av 
premieavviket, ved disponering av regnskapsmessig mindreforbruk over flere år, er satt av til dette 
fondet. Tanken er at pensjonsfondet til enhver tid er omtrent like stort som pensjonsgjelden i 
balansen. Motposten til den regnskapstekniske inntekten fra premieavviket, er at pensjonsgjelden 
øker med samme beløp. Det innebærer at hvis kommunen får høye inntekter fra premieavvik et år, 
øker altså pensjonsgjelden med samme beløp. Denne pensjonsgjelden skal «avbetales» de neste 7 
årene. For å unngå at denne avbetalingen skal få konsekvenser for driften (at driften må kuttes for å 
dekke den såkalte amortiseringen av pensjonen), er det viktig at kommunen har et pensjonsfond som 
det kan trekkes midler fra.  
 
Pensjonsfondet er et disposisjonsfond på lik linje med andre disposisjonsfond, og inngår i det beløpet 
som oppgis som kommunens samlede disposisjonsfond. Holmestrand kommune har delt opp det 
totale disposisjonsfondet i ulike deler; f.eks. pensjonsfond, finansfond, budsjettjusteringsfond osv. 
 

8. Kapittel 8 - Finans- og gjeldsforvaltning 

SPM: I tabell "Status kraftfondet" står det: "Aktivaklasser i mill. kr." Stemmer dette eller skal det være 
i 1000 kr.?  
 

SVAR: Det riktige er (dessverre      ) i 1000 kr. 
 
 

9. Kapittel 9.1.2 

SPM: I tabellen kommer det frem at Virksomhet 199 Stab, strategi og samfunnsutvikling har et 
prognosert merforbruk på kr. 1,1 mill. Dette er nesten 25% og ikke forklart. Kan kommunedirektøren 
utdype dette punktet? Det vises for øvrig til at det var tverrpolitisk enighet om innsparinger på dette 
området.  
 
SVAR: Dette området omfatter i dag 6 ansatte; 1 næringssjef, 1 beredskapskoordinator, 1 
kommunikasjonsrådgiver, 2 rådgivere på anskaffelser og internkontroll, samt et årsverk som ikke er 
budsjettert p.t. Dette er ansatt som kommunen pga helsemessige årsaker er pålagt å tilby alternativ 
stilling. Foreløpig søkes dette dekket innenfor programområdet. 
 
Disse stillingene er det essensielt at kommunen beholder, og vedtaket om innsparing er gjort på 
programområdenivå. Det er kommunedirektørens ansvar å fordele innsparingen slik han ser det 
mest hensiktsmessig (får minst konsekvenser for brukere, ansatte og bistand til kommunens øvrige 
virksomheter). 
 
 
SPM: Det kommer også frem at NAV har et mindreforbruk på kr. 4 mill. grunnet mindre aktivitet pga 
pandemien. Er det da slik at uten pandemien, så ville altså merforbruket på programområde Strategi 
og samfunnsutvikling være på kr. 5,9 mill. Kan kommunedirektøren kommentere dette?  
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SVAR: Den prognosen som er meldt på programområdet er netto mindreforbruk (overskudd) på 2,9 
mill. kroner. Dersom NAV går i balanse vil prognosen med dagens opplysninger blitt et merforbruk 
(underskudd) på 1,1 mill. kroner, som knytter seg til stillingen omtalt i forrige svar, jf. tabellen: 
 

 
SPM: Innsparingen på NAV viser blant annet til betydelig lavere utgifter på tiltak. Jeg legger til grunn 
at disse tiltakene har en viktig rolle i å få de utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet. Når disse tiltakene 
blir betydelig redusert er det også nærliggende å anta at dette vil kan langsiktige økonomiske 
konsekvenser. Hvordan vurderer kommunedirektøren dette?  
 
SVAR: Rapporteringen på dette punktet kunne med fordel ha vært noe tydeligere. Mange 
kommunale tiltak er grunnet korona ikke iverksatt. Dette er for eksempel et ukeskurs som inngår i 
kvalifiseringsprogrammet, og Talenthuset. Brukerne har likevel blitt hjulpet ut i arbeidslivet eller 
andre aktiviteter på andre måter. I tillegg har NAV fått økt statlig støtte, og det er for flere brukere 
satt i verk statlige tiltak i stedet. Dette medfører mindreforbruk på kommunale midler. Det er også 
kommet færre flyktninger, som kan skyldes andre forhold enn korona. Fra NAV-leder meldes det at 
det ikke forventes en «opphopning» av brukere, da de får andre typer tiltak. 
 

10. Kapittel 9.1.3 Status økonomiplantiltak 

SPM: Innbyggerservice har vedtatt innsparing avvik på 100%. Det skrives at tiltaket bla vil være 
avhengig av hvor mange resepsjoner man skal ha og at dette vurderes nå.  
I en økonomisk krise oppleves det som underlig at vi ikke har bestemt dette tidligere. Hvorfor er ikke 
dette avgjort, hvilken informasjon har kommunedirektøren manglet?  
 
SVAR: Det er mange forhold som spiller inn her. Blant annet er det i politisk plattform for 
sammenslåingen vedtatt at bibliotekene skal være «servicepunkter» og at det skal være ett i hvert 
tidligere kommunesenter. Det er kun totalt 3,9 årsverk på Innbyggerservice, og bare i 
administrasjonsbygget i Sande er det behov for 2 personer til stede, da de både skal betjene 
sentralbordet, og ta imot innbyggere som kommer til avtaler, først og fremst på plan og bygg. Det er 
et betydelig antall mennesker som fysisk oppsøker og har avtaler med saksbehandlere denne 
avdelingen. 
 
I Hof har man klart å etablere servicepunktet på biblioteket, og de ansatte der bidrar også til at 
bibliotekene samlet klarer seg med såpass få ansatte som det er. En av gevinstene er også at 
biblioteket i Hof etter sammenslåingen har betydelig lengre åpningstider. 
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Det som må vurderes videre er hovedsakelig to forhold; 
 

1. For å få til et servicepunkt på biblioteket i Holmestrand, må resepsjonen på rådhuset være 
ubemannet – dersom dagens bemanning legges til grunn. 
 

2. Dersom man på sikt skal etablere servicepunkt også på biblioteket i Sande, må også 
sentralbordet og de ansatte flyttes fra administrasjonsbygget. Og da må utfordringen med 
mottak av innbyggere løses på en annen måte. 

 

11. Betalt spisepause 

SPM: Kommunedirektøren ble under budsjettbehandlingen flere ganger utfordret på realismen i å 
spare inn penger på dette og flere ganger understreket kommunedirektøren at det er mulig. Nå viser 
rapporten at det ikke var realistisk. Kan kommunedirektøren forklare dette? 
 
SVAR: Det ble som kjent gjort en teoretisk beregning i 2018 på hva det ville koste å innføre betalt 
spisepause for hele den nye kommunen (i hovedsak gamle Holmestrand, siden Sande og Hof allerede 
hadde denne ordningen). Da betalt spisepause ble innført i kommunen ble budsjettene på 
virksomhetene fra gamle Holmestrand ikke kompensert.  
 
Det ble beregnet en kostnad på 8,5 mill. kroner, etter et ganske grundig arbeid lagt ned av spesielt 
HR-avdelingen og virksomhetsledere. Forholdene siden den gang har endret seg noe; 
 

• Økonomisk snakker vi ikke lenger om kostnaden ved å innføre det i Holmestrand, men om 
innsparingen ved å ta det bort i Sande og Hof. Dette kan gi litt andre utslag. 
 

• Det er kommet en dom som gir kontoransatte krav på betalt spisepause. I den teoretiske 
beregningen går dermed ca. 2 mill. kroner ut av «virkefeltet». Denne dommen, og 
konsekvensene av den, informerte kommunedirektøren om i fjor. 

 
Virkningstidspunktet er satt så fort som mulig, og seneste 1. juli, for de virksomhetene som ikke faller 
i kategorier det ikke kan innføres på, blant annet pga bemanningssituasjon (f.eks. alene på natt) eller 
mangel på spiserom. Kommunedirektøren gjennomgår nå virksomhet for virksomhet, for å finne 
rimelige korrigerende tiltak, og vurderer f.eks. om det er mulig å tilrettelegge for spiserom. 
Kommunedirektøren vil til høsten legge frem en rapport som viser effekten virksomhet for 
virksomhet. 
 

12. Diverse tiltak 

Tips til å finne omtale av tiltak 

Tiltakene det rapporteres på i kvartalsrapporten er vedtatt i Handlingsprogram 2021-2024, og de 
fleste tiltakene har en omtale der. På denne lenken ligger tiltakene på Strategi og samfunnsutvikling 
https://pub.framsikt.net/2021/nyeholmestrand/bm-2021-handlingsprogram_2021-
2024/#/budsa/orgstructuremain/10?scrollto=t-81 
 
SPM: Rammekutt admin - ikke starte og prognose avvik på 100%. Ingen forklaring. Kan 
kommunedirektøren forklare hvorfor dette ikke er iverksatt.  
 
SVAR: Dette tiltaket ble foreslått og vedtatt av kommunestyret 16.12.2020. Tiltaket lå på 
kommunedirektørens såkalte rødliste, og var anbefalt å ikke iverksettes. 

https://pub.framsikt.net/2021/nyeholmestrand/bm-2021-handlingsprogram_2021-2024/#/budsa/orgstructuremain/10?scrollto=t-81
https://pub.framsikt.net/2021/nyeholmestrand/bm-2021-handlingsprogram_2021-2024/#/budsa/orgstructuremain/10?scrollto=t-81
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Det er startet en vurdering av hvilket mulighetsrom som finnes for å realisere rammekutt innenfor 
adminstrasjonen. Kommunedirektøren satte tiltaket på rødlisten fordi det er begrenset hvor langt 
ned kommunedirektøren ser det forsvarlig å ta bemanningen. Dersom det er ikke er mulig å ta ned 
bemanning må det vurderes andre kutt, og det er det som nå vurderes.  
 
Kommunedirektøren kommer tilbake med en konsekvensutredning, og hvordan det er mulig å 
gjennomføre det vedtatte kuttet. 
 
SPM: Rammekutt strategi og utvikling - ikke startet. Hvorfor ikke?  
 
SVAR: Dette tiltaket ble foreslått og vedtatt av kommunestyret 16.12.2020. Tiltaket lå på 
kommunedirektørens såkalte rødliste, og var anbefalt å ikke iverksettes. 
 
Virksomheten Strategi og utvikling har 5 ansatte. Dette er kommunedirektøren pluss 4 
kommunalsjefer. Dersom kuttet skal tas på lønnsutgifter, innebærer det at kommunen må gå ned til 
3 kommunalsjefer. Dette anser kommunedirektøren som urealistisk, med tanke på kommunens 
størrelse, antall virksomheter som skal følges opp, og mulighet til å følge opp politisk nivå. 
 
Innsparingen må derfor tas på andre poster, som i hovedsak er fellesutgifter for kommunen. 
Eksempler på dette er forsikringer, ulike kommunekontingenter (f.eks. KS) osv. Kommunen jobber 
fortløpende med å realisere kuttet ved nye kontraktsinngåelser og vurdering av hvilke ordninger 
kommunen skal være med i.  
 
En slik gjennomgang er ikke iverksatt, grunnet kapasitetsutfordringer. Kommunedirektøren vil sette i 
gang dette arbeidet så snart som mulig. 
 
SPM: Reforhandling av avtaler - prognose avvik 100% - ingen forklaring. 
 
SVAR: Dette tiltaket ble foreslått og vedtatt av kommunestyret 16.12.2020. Tiltaket lå på 
kommunedirektørens såkalte rødliste, og var anbefalt å ikke iverksettes. 
 
Ses i sammenheng med forrige svar. 
 
SPM: Redusert godtgjørelse kirken - 100% - ingen forklaring.  
Litt usikker på hvilket tiltak det henvises til her, da det er flere tiltak som omhandler kirken. Felles for 
dem alle er at de er fullt ut gjennomført, slik det også fremgår av tiltakstabellen, hvor alle har status 
«Ferdig». 
 
SPM: Innsparinger på lisens og forsikringer. Avviker et satt til 100% men er fremdeles i arbeid?  
 
SVAR: Kommunen må vente til avtaler går ut, før de eventuelt kan endres eller sies opp, dersom det 
vurderes mest hensiktsmessig. Det arbeidet som er i igangsatt er gjennomgang av lisenser for 
programvare, og vurdering av om det er noe kommunen kan klare seg uten. Holmestrand kommune 
har, som de fleste kommuner, flere hundre større og mindre datasystemer, så dette er et arbeid som 
ikke er gjort i en «håndvending».  
 
Det er to tiltak i listen, som egentlig handler om samme type innsparing; et beløp på 0,6 mill. kroner 
og et på 0,272 mill. kroner. 
 
SPM: Rammekutt mindre bruk av konsulenter - avvik 100% - I arbeid og ingen forklaring. 
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SVAR: Dette tiltaket handler om at kommunen i enda større grad enn i dag benytter seg av intern 
innkjøpskompetanse i prosjekter – noe som innebærer at deler av lønnsutgiftene til kommunens 
innkjøpsavdeling kan spares inn på drift og henføres til konkrete prosjekt. Det vil derfor være fokus 
på timeføre det arbeidet innkjøpsavdelingen gjør på prosjektene gjennom året. Derav status «I 
arbeid». 
 
SPM: I oppvekst meldes det om store utfordringer ved å ha forsvarlige tjenester og møte de vedtatte 
kuttene. Mener kommunedirektøren fremdeles at kuttene som er vedtatt er forsvarlige?  
 
SVAR: Kommunedirektøren anser at budsjettet på oppvekst i det alt vesentligste er forsvarlig, og at 
det driftes innenfor lover og forskrifter. Det er imidlertid ikke rom for nye utgifter og behov, og 
enkelte av kuttene kan være vanskelige å gjennomføre. Det meldes derfor om et merforbruk allerede 
nå. 
 

13. Formålsbygg Gullhaug 

SPM: Hva vil konsekvensen av full stopp i prosjektet være? 
 
SVAR: Full stopp av prosjektet innebærer at barnehage og skole må leve med midlertidige løsninger. 
Det må antakelig leies paviljonger inntil ny barnehage er på plass. I tillegg må det søkes om videre 
dispensasjon fra Miljørettet helsevern for å kunne videreføre bruk av deler barnehagens lokaler. Men 
kommunedirektøren foreslår full stopp av prosjektet, da prosjektet ikke kan realiseres innenfor den 
økonomiske rammen som er vedtatt. Kommunedirektøren vil legge frem en politisk sak for å belyse 
flere muligheter som på sikt vil gi en bedre utnyttelse av bevilgningen vedtatt i prosjektet, samt flere 
sambrukskvaliteter. 

14. Helse og omsorg 

SPM: Det rapporteres igjen om en vesentlig økning av vedtak. Har kommunedirektøren noen 
formening om hva årsaken til dette er? Har vi økt tilflytting av tjenestekrevende innbyggere, er vi 
midt i en pandemi uavhengig folkehelsekrise uten å være klar over det eller har det andre årsaker?  
 
SVAR: Økningen skyldes flere forhold: 
 

1. «Naturlige variabler» som vi ser fra kvartal til kvartal (altså kan «pendelen svinge» i begge 
retninger). 

2. Pandemien har medført at tjenestebehovet har økt hos noen innbyggere. Dette må 
årsaksforklares med nedstengte forebyggende tilbud (lavterskel) over lang tid av hensyn til 
smittevern. Videre har flere innbyggere avslått hjelp fra tjenesteapparatet av frykt for smitte. 
Det kan ha medført at enkelte har fått et større hjelpebehov når tjenesten har kommet i 
posisjon til å tilby tjenester i hjemmet.  

3. Immobilitet hos særlig den eldre delen av befolkningen kan forklare økningen i lårhalsbrudd 
med tilhørende økt hjelpebehov i etterkant av skade.  

4. Tjenestene forsøker etter beste evne å tilby tjenester «lavest mulig i innsatstrappen» slik at 
våre innbyggere kan bo lengst mulig i eget hjem. Det kan medføre at vi vil få økning i antall 
hjemmetjeneste-timer og anses som en helt nødvendig dreining i hvordan vi skal og bør tilby 
tjenester når det foreligger omfattende og varige behov. 

 
 
SPM: Et av innsparingstiltakene er å innføre egenandel på gruppetilbud i kommunal fysioterapi. Dette 
er et forebyggende tiltak. Mener kommunedirektøren en slik innsparing er i tråd med satsingen på 
forebygging?  
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SVAR: En slik innsparing vil alltid kunne sees på som en motsetning til forebyggende tiltak, spesielt 
dersom man opplever at terskelen for deltagelse øker. Likevel er dette et at de tiltakene som er 
vedtatt for å nå de innsparingskravene som er for programområdet, og det oppleves som et mindre 
inngripende tiltak enn mange andre. Tiltaket er ikke kommet i gang grunnet pandemien slik at vi har 
ikke fått kartlagt evt. negativ effekt på deltagelse. 
 
SPM: Det meldes om flere lårhalsbrudd per 1/3 enn i hele 2020. Hva gjøres for å kartlegge årsakene 
til dette?  
 
SVAR: Når det gjelder lårhalsbrudd så er det udiskutabelt at kommunen opplever en økning i antall 
tilfeller i 2021. Årsakene vil i hovedsak kunne defineres som multifaktorielle, noen lokale og andre 
globale. Det som gjøres for å kartlegge årsakssammenheng nå er at kommunen følger opp 
innbyggerne i etterkant av opplevde lårhalsbrudd etterspør hva som var forhistorien til det aktuelle 
fallet, og på hvilken arena det skjer. Slik det ser ut nå skjer rett under halvparten av lårhalsbruddene 
ute, og ca. 15% av lårhalsbruddene har skjedd personer med høyere omsorgsnivå (bemannet 
omsorgsbolig/sykehjem). På denne måten kan vi differensiere at de fleste lårhalsbruddene skjer 
blant befolkningens hjemmeboende med gangfunksjon utendørs. Kommunens ergo- og 
fysioterapitjeneste har tatt situasjonen på alvor ved at de har startet opp fallforebyggende trening. 
Trenings salene som den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten disponerer med rekvisisjonsrett 
for pasientreiser, er lokalisert til sykehjemmene i kommunen. Dette har gjort det noe mer 
utfordrende knyttet til oppstart av gruppebehandling (på grunn av pandemien). Det har som følge av 
dette blitt sett på digitale verktøy for å nå ut til flere. Det har blitt forsøkt digitale 
treningsprogrammer igjennom Exorlive GO, med vekslende hell blant ergo- og fysioterapitjenestens 
aktuelle pasienter.  
 
Regionale og nasjonale antall lårhalsbrudd i 2021 er ikke verifisert fra helseforetakene, men ved 
samprat med kollegaer i andre kommuner og sykehus, er det grunn til å tro at problematikken rundt 
økt lårhalsbrudd ikke er en direkte lokal utfordring, men at det er en betydelig økning både regionalt, 
men også nasjonalt. Den tydeligste og mest nærliggende årsakssammenhengen til dette er derfor 
pandemiens følger, hva angår lavere aktivitetsnivå, sosialt overskudd og isolasjon hos personene i 
risikogruppen – både når det gjelder risikoen knyttet til alvorlige følger av covid-19, men også for 
lårhalsbrudd. Viktige faktorer for å bevare habituelt funksjonsnivå.  
 
Aldring og helse så faren ved nedstengningstiltak, og kastet seg rundt for å lage to treningsvideoer 
allerede i starten av pandemien. Artikkelen og treningsvideoene ble publisert på kommunens 
hjemmesider 30.03 i håp om å stimulere til aktivitet også i nedstengningstider.  
 
https://holmestrand.kommune.no/aktuelt/treningsovelser-pa-video-for-eldre.3871.aspx 
 
Det er i lys av antall lårhalsbrudd grunn til å tro at faren for nedstengning og viktigheten av 
utarbeidelsen av videoene var til stede, spørsmålet er om informasjonen nådde ut til den delen av 
befolkningen som var i størst behov.  
 
Til spørsmålet knyttet til samskaping omkring fallforebygging: det ble like før jul opprettet dialog med 
bla. Sanitetsforeningen, som stilte seg positive til å bidra til samskaping. Som følge av at 
smittesituasjonen eskalerte i regionen, i etterkant av at dialogen ble opprettet, har u.t. dessverre 
ikke klart å holde kontakten oppe omkring samskapingsprosessen. Det er ønskelig å opprette denne 
kontakten igjen så snart som mulig. Disse foreningene har god kjennskap til målgruppen og kan bidra 
til å differensiere ønskede tiltak, og sikre at informasjonen knyttet til fallforebygging treffer de mest 
utsatte.  
 

https://holmestrand.kommune.no/aktuelt/treningsovelser-pa-video-for-eldre.3871.aspx
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Utvikling av fallskole er ikke startet opp, men ønsket og behovet er til stede. Det vil kunne være mulig 
å planlegge dette i sammenheng med fremtidig forebyggende hjemmebesøk. Ca. 40% av årets 
aktuelle lårhalsbrudd har skjedd blant befolkningen under 80 år. Det bør derfor vurderes om denne 
informasjonen også bør generaliseres til en yngre innbyggergruppe. 
 

15. Kapittel 9.4 Teknisk 

SPM: Det rapporteres om en mindreforbruk. Samtidig vet vi at vedlikeholdsetterslepet på kommunale 
formålsbygg beløper seg til rund 770 millioner kroner.  
Er det en sammenheng mellom vedlikeholdsbudsjett og vedlikeholdsetterslepet? Blir det riktig å si at 
vi sparer inn penger på teknisk budsjett når vi vet at denne innsparingen kommer tilbake i form av 
økte kostnader i fremtiden?  
 
Dette avsnittet skjønner jeg ikke - kan det forklares på en annen måte? Det virker på meg som om 
kommunedirektøren sier mindreforbruket er større siden vi tar av sparepengene for å bruke på 
vedlikehold?  
 
SVAR: Årsprognosen er ikke et mindreforbruk, men balanse. Hittil i er det et positivt avvik mot 
budsjett, siden budsjettmidlene er fordelt likt utover året, mens reell bruk er i sommerhalvåret for 
storparten av prosjektene.  
 
Nå har vi fått på plass en oversikt som viser alle byggenes tekniske tilstand i nye Holmestrand 
kommune. Dette blir et verktøy vi skal bruke for å beslutte nivået på vedlikehold fremover og 
prioritere prosjektene. Dette vil være et grunnlag inn i budsjettet for 2022 og i årene fremover. 
 
SPM: Under kommentarer til økonomi står det: 
Det er også mindreforbruk innenfor eiendom og samferdsel, men dette skyldes at 
vedlikeholdsprosjekter er i oppstart. I tillegg er det reelle mindreforbruket innenfor Eiendom og 
samferdsel større enn regnskapet viser da ekstra vedlikeholdsmidler vil bli kompensert ved bruk av 
fondsmidler.  
 
SVAR: Det vises til ekstra covid-19-midler når det skrives fond. Det er utført flere 
vedlikeholdsprosjekter gjennom midler kommunen har mottatt fra staten. Disse midlene er satt av 
på fond i kommunes balanse, mens kostnadene posteres i driftsregnskapet. Ved årsslutt blir dette 
avstemt. 
 

1. Mindreforbruk fordi tiltak i stor grad skjer neste halvår og budsjettet er likt fordelt ut per 
mnd. (ikke periodisert) 

2. Kostander i regnskapet vil bli avstemt på slutten av året mot fond.  – dvs. det fremkommer 
kostnader i regnskapet nå som vil bli nullet ut senere   

 

16. Kartlegging og hjemmebesøk for 79-åringer 

SPM: Hvis jeg forstår kommunedirektøren rett, så endrer man nå til at målgruppen selv skal ta 
kontakt med kommunen for å få besøk.  
Stemmer dette?  
 
Hvilke vurderinger har kommunedirektøren gjort rundt det fenomenet at eldre ofte ikke kontakter 
noen for hjelp før det er for sent?  
 



side 14 
 

Hvordan vil den nye strategien påvirke de ressurssvake som er isolert og ikke evner å nå ut for å skape 
seg et nettverk? Har kommunedirektøren erfaring med at denne gruppen deltar på seminarer og ber 
om hjemmebesøk for å få høre om hvilke aktiviteter de kan være med på? 
 
SVAR: Det gjøres oppmerksom på at den nye modellen ennå ikke er prøvd ut, med bakgrunn i den 
pågående pandemien. Svaret er derfor basert på det som foreligger av planer.  
 
Med bakgrunn i nasjonale anbefalinger, erfaringer fra andre kommuner og tilbakemeldinger etter 
forebyggende hjemmebesøk lokalt i 2018 og 2019, er en ny modell etablert for fremtidig 
gjennomføring. Den nye modellen vil ikke redusere innholdet i «forebyggende hjemmebesøk til 
eldre» men levere dette i gruppe til flere, for også å kunne utvide tilbudet til enkeltpersoner som 
trenger oppfølgingen mest. De aller fleste som har mottatt «forebyggende hjemmebesøk til eldre» 
lokalt i 2018 og 2019 har vært spreke, med lite behov for oppfølging. De eldre selv har ytret ønske 
om at ressursene i helsetjenesten blir anvendt på eldre innbyggere som trenger oppfølging mer enn 
dem selv. 
 
Årlig seniorsamling 
Det vil arrangeres en årlig seniorsamling for kommunens årskull av 79-åringer. Samtidig med 
invitasjon til konferansen, oppfordres de til å ta kontakt dersom de ønsker et hjemmebesøk. Etter 
eventuelle besøk er det rom for nødvendig oppfølging etter behov og ønske. 
Ved å samle mange til konferanse når kommunen både ut til flere med informasjon og skaper en 
møteplass hvor man kanskje kan ta opp igjen tråden i tidligere vennskap. Samlingen skal ha fokus på 
ulike helsefremmende og forebyggende tjenester og tilbud i kommunen, både fra frivillige lag og 
foreninger og ulike kommunale tilbud (kultur, frivillighet og helsetjenester). Det skal være mulig å ha 
med ektefelle, samboer eller andre pårørende på seniorsamlingen. 
 
For å forhindre at de som har et behov for mer individtilpasset tilbud faller utenfor vil det presiseres i 
invitasjonen til Seniorsamlingen, at de selv kan ta kontakt om de ønsker individuell samtale.  
Seniorsamlingen vil også ha en påmeldingsfrist noen uker før arrangementet. De som ikke melder seg 
på vil kommunen ta kontakt med per telefon. Det vil videre åpnes en «drop-in» telefonlinje med 
oppgitte tilgjengelige tidsrom. Her kan det avtales hjemmebesøk eller annen bistand. 


