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Godkjenning av innkalling og protokoll
Utvalg
Klimaråd

Møtedato
26.04.2021

Saksnummer
017/21

Kommunedirektørens innstilling
Klimarådet godkjenner møteinnkallingen til møte 26.04. og møteprotokollen fra møtet 22.03.

JournalpostID: 21/19430
Arkiv: FE-033
Saksbehandler: Morten Fredheim Solberg
Telefon: 971 80 704
Kommuneutvikling

Spørsmål og informasjon
Utvalg
Klimaråd
Kommunedirektørens innstilling
Klimarådet tar saken til orientering.

Møtedato
26.04.2021

Saksnummer
018/21

Kortversjon
Informasjon fra klimarådgiver:
Klimaregnskapet for 2020, er en del av kommunens årsberetning.
Kampanjen Helt Grønn skolevei er i gang. Skal få barneskoleelevene til å sykle, gå eller reise kollektivt
– dersom de har krav på det – til og fra skolen. Pågår fra 19. april til 28. mai.
Spørsmål fra Randi Hagen Fjellberg (MDG) om innbyggerundersøkelse om klima:
Jeg har deltatt på en konferanse om involvering av innbyggere i miljøtiltak. Hamar kommune hadde
gjennomført en innbyggerundersøkelse via nettet.
Er dette noe vi i Færder kan gjøre også?
Konklusjon
Klimarådet tar saken til orientering.
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Handlingsplanen til klima- og energiplanen – årlig rullering
Utvalg
Klimaråd
Klimaråd
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22.03.2021
26.04.2021

Saksnummer
016/21
019/21

Kommunedirektørens innstilling
Klimarådet starter prosessen med å rullere handlingsplanen til klima- og energiplanen.

Klimaråd 22.03.2021:
Behandling:
Klimarådet kom med forslag til nye tiltak som kan gå inn i en revidert handlingsplan.
Randi Hagen Fjellberg (MDG):
Tiltak 4.1.1.1: Kommunens ansatte bør oppfordres til å slukke lyset når de ikke er på kontoret og ved
arbeidsdagens slutt.
Tiltak 4.1.1.4: Solceller bør installeres på flere kommunale bygg.
Tiltak 4.1.1.6: Nattbelysningen langs de kommunale veiene bør dempes eller slås av i enkelte
tidsperioder.
Tiltak 4.1.2.5: Digitale møter bør gjøres om til et permanent tiltak.
Tiltakskapittel 4.1.2: Ladestasjoner bør også gjelde for elsykler, ikke bare elbiler.
Tiltakskapittel 4.1.3: Målet om 50 prosent redusert matsvinn bør tallfestes i tiltak 4.1.3.3.
Tiltak 4.6.4: Kommunen bør gi en oversikt over hvor mange meter med bekker som er gjenåpnet.
Rolf Jacobsen (næringslivet):
Tiltak: 4.1.1.4: Målene for solceller på kommunale bygg bør være med ambisiøse.
Tiltakskapittel 4.1.3: Kommunen bør ha en gjenbruksløsning for ting folk kvitter seg med. Kan også
knyttes opp mot arbeidsmarkedstiltak.
Janet Gullvåg (velforeningene):
Tiltakskapittel 4.4: Når det gjelder skogen som karbonbinder bør kommunen ha en egen

skogvernstrategi.
Tiltak 4.5.8: Kommunen må ha et bevisst forhold til hva den mener er bærekraftig når det gjelder
økoturisme.
Erik Holmelin (H):
Tiltak 4.5.1: Dette punktet må prioriteres. Vi må få på plass et steinbrudd/massemottak, og det
haster.
Ann Norderhaug (miljøbevegelsen):
Tiltak 4.1.1.1: Kommunen må se energieffektiviseringen opp mot vedlikeholdet av byggene. Dette er
også viktig for å få ned energibruken.
Tiltak 4.5.3: At kommunens innkjøp består av lokalproduserte varer og tjenester er viktig, og bør også
gjelde innkjøp av mat.
Tiltakskapittel 4.1.5: Kommunen må få ut konkret informasjon til innbyggerne om hva som er
klimavennlig.
Tiltak 4.2.5 og 4.4.4. strider mot hverandre og må sees i sammenheng. Klima og biologisk mangfold
må sees under ett.
Forslagene til nye tiltak vil, sammen med administrasjonens forslag, utgjøre grunnlaget for en ny
handlingsplan til klima- og energiplanen. Målet er å ha en revidert handlingsplan klart til
hovedutvalgsmøtene i månedsskiftet mai/juni i år.
KR- 016/21 Vedtak:
Klimarådet startet prosessen med å rullere handlingsplanen til klima- og energiplanen.

Vedlegg:
Handlingsplan_klima_energiplan
Øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Det er snart ett år siden Færder kommunestyre vedtok sin første klima- og energiplan. Den trekker
opp rammene for kommunens klimaarbeid, og setter mål for hvor mye klimagassutslippene skal
reduseres fram mot 2030. Målene gjelder både for kommunens egen virksomhet og for hele
samfunnet innenfor kommunens geografiske grenser. Til klima- og energiplanen følger det en egen
handlingsplan som summerer opp alle tiltak og mål fra klima- og energiplanen. Nå er tiden inne for å
se om det er nye tiltak som bør komme inn i handlingsplanen, eller om det er tiltak som bør skjerpes,
endres eller erstattes.
Innledning
Handlingsplanen omfatter ti ulike temaer. Til hvert tema er det mål og tiltak:
· Kommunens egen virksomhet:
· Energibruk og klimagassutslipp fra egne bygg og anlegg
· Transport
· Innkjøp og forbruk
· Vann og avløp
· Informasjon og undervisning
· Andre fokusområder:
· Arealbruk og transport
· Avfall
· Landbruk
· Næringsliv og teknologi
· Klimatilpasning
Tiltakene i handlingsplanen skal i det minste startes opp, helst fullføres innen en fireårsperiode.
Både klimarådet og kommuneadministrasjonen bes komme med innspill til handlingsplanen.
Nedenfor er det listet opp en status for arbeidet med tiltakene og målene i handlingsplanen.
Da klimabudsjettet ble utarbeidet høsten 2020 var man allerede godt i gang med en del tiltak. De kan
krysses av som fullførte, men bør likevel bli stående i planen siden de inneholder aktiviteter som av
natur aldri kan komme helt i mål og hvor man hele tiden har noe å strekke seg mot.:
(Tallpunktene viser til tiltaksnummeret i klima- og energiplanens handlingsplan.)
· 4.1.1.1: Kommunen opprettholder og øker aktiviteter innen energieffektivisering i
eksisterende bygningsmasse.
· 4.1.1.2: Minimum passivhusstandard legges til grunn for nye kommunale bygg. Liabakken
skole ligger fortsatt an til å bli plusshus. Energieffektiviseringen som ligger inne i
klimabudsjettet nå får energibruken i formålsbyggene ned på et nivå som ligger veldig nær
passivhusstandard i 2030.
· 4.1.1.5: Alle nye kommunale bygg tilrettelegges med mulighet for senere tilkobling til nær/fjernvarme.
· 4.1.1.6: Alle nye anlegg for veibelysning etableres med LED-lys. Utskiftingen har pågått
fortløpende siden 2012 og antas å være ferdig om tre-fire år.
· 4.1.2.5: Kommunen legger til rette for digitale møter for å redusere reisebehovet. Ny avtale
om Teams er fremforhandlet og trådte i kraft september 2020.
· 4.1.2.6: Kommunen gjennomfører tiltak som skal stimulere til at flere elever vil gå/sykle til
skolen. Kampanjen «Helt Grønn Skolevei» gjennomføres høsten 2020. Alle barneskolene
har deltatt.
· 4.1.3 – Innkjøp og forbruk: Kommunen styrker klimaperspektivet i valg av produkter,
tjenester og leverandører. Helse oppgir at de allerede kjøper brukt der det er mulig:
Møbler, biler, mobiltelefoner. Det oppfordres til at alle enheter også praktiserer dette.

·
·

Jarlsberg IKT sender brukte PCer til resirkulering. Grønn Mobil, som brukes av helse, sender
gamle mobiltelefoner til resirkulering.
4.1.4.1: Energieffektivitet er en planleggingsparameter i kommunens hovedplan for
avløpssystemet. Det har det vært siden 2018.
4.1.5: Kompetanse om klimaspørsmål er en sentralt i helhetlig plan for oppvekst i Færder
kommune.

Det anbefales at alle disse tiltakene blir stående videre i handlingsplanen.
I tillegg er det påbegynt et arbeid som gjelder en rekke andre av tiltakene i planen. Dette gjelder
følgende tiltak:
· 4.1.1.4: Kommunen analyserer sine bygg med tanke på montasje av solcelleanlegg, og også
batteribank. Minst to kommunale bygg utrustes med solcelleanlegg innen 2022. Lindhøy
skole fikk solceller i 2018, og Labakken skole får det i 2021.
· 4.1.2: Innen 2025 er 90 prosent av kommunens mindre biler og 50 prosent av større biler
nullutslippsbiler. Bilparken har gått fra 0 til 22 prosent elbiler de siste tre og et halvt årene.
· 4.1.2.3: Kommunen vurderer behovet for ladestasjoner fortløpende. Det er søkt om støtte
til å få flere ladepunkter ved rehabiliteringen av Gipø Vest.
· 4.1.3.2: Kommunen øker bevisstheten hos alle aktuelle virksomheterom matsvinn og tiltak
som kan redusere dette. Arbeid påbegynt i helsesektoren (Bjønnesåsen bo- og
aktivitetssenter og Smidsrød helsehus).
· 4.2.2: Kommunen analyserer sin rolle ifm. Tilrettelegging av ladestasjoner for elkjøretøy og
biler knyttet til beldelingsordninger. Det jobbes med å lage en bildelingsordning for
tjenestebiler.
· 4.2.4: Pilotprosjekt: Klimavennlig bolig- og næringsutvikling. Kommunen bidrar blant annet
gjennom informasjon og rådgiving til å utvikle et nytt boligområde og/eller næringsbygg,
der lavest mulig klimafotavtrykk er målet. Dette inkluderer også mobilitet. Det er søkt om
støtte fra klimasatsordningen til et felles prosjekt med Tønsberg.
· 4.5.7: Færder kommune iverksetter en prosess med å få merket for Bærekraftig reisemål. En
handlingsplan for hvordan kommunen får merket skal opp til politisk behandling våren
2021, både i Færder og Tønsberg kommuner.
· 4.6.2: Kommunen gjennomgår kapasiteten i overvannshåndteringen med tanke på å
avdekke risiko for oversvømmelser.
Alternative løsninger
Klimarådet bes komme med innspill til tiltak som er nye, erstatter tidligere tiltak, skjerper tidligere
tiltak eller andre innspill til handlingsplanen. Det er også anledning til å vurdere målene i
handlingsplanen.
Folkehelse
Gode klimaløsninger og –tiltak er ofte også gode løsninger for folkehelsa.
Fremdrift
Målet er å ha en ny handlingsplan klar i tide før hovedutvalgenes møterunde i månedsskiftet
mai/juni.
Konklusjon
Klimarådet startet prosessen med å rullere handlingsplanen i klima- og energiplanen. Innspillene
viderebehandles av klimarådgiver, som kommer tilbake med et forslag til ny handlingsplan i rådets
neste møte, 26. april 2021.

Klima- og energiplan for Færder kommune

Handlingsplan for 2020-2024

á

HANDLINGSPLAN
Handlingsplanen til klima- og energiplan for Færder kommune gir en oversikt over mål og tiltak som
anbefales gjennomført innenfor planperioden. Tiltakene i handlingsplanen har samme inndeling som i
klima- og energiplanen. Tiltak i handlingsplanen vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet hvert år.
Iverksatte tiltak i klima- og energiplanen skal bidra til at målene oppfylles. Tiltakene skal samlet sett bidra
til utslippsreduksjoner og redusert energibruk i hele Færder kommune, både direkte og indirekte. Videre
er klimatilpasning viktig for å minimere store ødeleggelser som følge av endrede værforhold og ekstremvær.
Ideelt sett burde det kunne måles hvor mye hvert tiltak bidrar til utslippsreduksjoner. I praksis er dette
vanskelig. I stedet inneholder planen en rekke indikatorer som gir en pekepinn på om utviklingen er i riktig
retning.
Prioriteringen gjenspeiles i når tiltaket skal gjennomføres (gjennomføringsåret). Mange av tiltakene vil
være gjentagende over flere år.
Kostnadene for hvert enkelt tiltak har ulik karakter. Flere av tiltakene vil hovedsakelig innebære lønnskostnader innenfor kommunens eksisterende drift, mens andre kan kreve særskilte bevilgninger. Det blir viktig
å søke tilskuddsmidler til de tiltakene som kvalifiserer til det, spesielt gjennom Klimasats-ordningen.
Handlingsplanen vil være grunnlag for innarbeiding av tiltakene i kommuneplanens handlingsdel og
kommunens økonomiplan.
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Kommunens egen virksomhet
4.1.1 - Energibruk og klimagassut slipp fra egne bygg og anlegg
Mål
• I 2030 er energibruken i kommunale bygg blant de 30 % beste av sammenlignbare bygg, for eksempel
dersom det legges til grunn tallgrunnlaget i Enovas bygningsnettverk.
• Solenergi er tatt i bruk i kommunale bygg.
• All veibelysning på veier som dri es av kommunen er ski et ut til LED-lys.

Tiltaksbeskrivelse

4.1.1.1

Kommunen opprettholder og
øker aktiviteter innen energie ektivisering i eksisterende
bygningsmasse.

2020-2024

Innenfor
dri sbudsjett

7.1, 6.8

4.1.1.2

Minimum passivhusstandard
legges til grunn for nye kommunale bygg.

2020-2024

Ikke beregnet

7.1, 6.8

4.1.1.3

2020-2024
Kommunen tar i bruk livsløpsanalyser (LCA) i forbindelse med vurdering av materialvalg i nye eller rehabiliterte
bygg.

Ikke beregnet

7.1, 6.8

4.1.1.4

Kommunen analyserer sine
bygg med tanke på montasje
av solcelleanlegg, og også
batteribank. Minst to kommunale bygg utrustes med
solcelleanlegg innen 2022.

2020-2022

Ikke beregnet

7.1, 6.8

Antall solcelleanlegg som
er montert/ i
dri , eller
samlet solcellekapasitet.

4.1.1.5

Alle nye kommunale bygg skal 2020-2024
tilrettelegges med mulighet
for senere tilkobling til nær-/
fjernvarmeanlegg.

Ikke beregnet

7.1, 6.8

Antall bygg
som er
tilrettelagt for
tilkobling til
nær-/fjernvarmeanlegg.

4.1.1.6

Alle nye anlegg for veibelysning etableres med LED-lys.
Utski ing av eksisterende
armaturer til LED-lys skjer
løpende.

6.000.000,-

7.1, 6.8

Andel
LED-lamper i
veibelysning
på veier som
dri es av
Færder kommune.
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Gjennomføringsår

2020-2024

Kost nad

Jf. delmål i
kommuneplanens
samfunnsdel

Nr.

Indikat or

Mer knad

Energie ektivitet i kommunale bygg
(kWh/m2).

Eiendomsavdelingen
utarbeider en plan for
energie ektivisering over en
tidshorisont på fire år.

Vurdere om ombruk av
bygningsmaterialer kan
benyttes.

Ett av disse skal være
koblet til batteribank som
igjen bidrar til å begrense
e ektbruk og til dekning av
ladebehov for elkjøretøy.

Når eksisterende lys blir
ødelagt ski es de ut løpende til LED, men det er
planlagt en mer omfattende
utski ing i 2022.

4.1.2 - Transport
Mål
• Innen 2025 skal 50 prosent av kommunens ansatte sykle, gå eller reise kollektivt til/fra jobb.
• Innen 2025 skal 80 prosent av skoleelevene gå/sykle til skolen.
• Innen 2025 er 90 prosent av kommunens mindre biler og 50 prosent av større biler nullutslippsbiler.

Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Gjennomføringsår

Kost nad

4.1.2.1

Kommunen legger til rette for
at flere ansatte velger gange,
sykkel eller kollektivtransport
til jobb.

2020-2024

Ikke beregnet

4.1.2.2

Ved innkjøp av biler skal kom- 2020-2024
munen bare kjøpe bensin- eller dieseldrevne biler hvis det
er særskilte grunner til det, jf.
kommunens innkjøpspolitiske
retningslinjer.

4.1.2.3

Kommunen vurderer behovet
for ladestasjoner løpende.

4.1.2.4

Jf. delmål i
kommuneplanens
samfunnsdel

Indikat or

Mer knad

7.1, 6.1

Utvikling i
transportmiddelfordeling
for ansatte
i kommunen (gange,
sykkel, buss,
privatbil).

Aktuelle virkemidler er bl.a.
begrensninger på P-kapasitet, betalingsordninger,
elsykler til ansatte, subsidierte månedskort, trygg
sykkelparkering på arbeidsplasser, premieringsordninger/lotteri og stimulere til at
flere kjører sammen.

Innenfor
dri sbudsjett

7.1, 6.1

Jf. innkjøpspolitiske retSammenningslinjer.
setning av
kommunal
kjøretøyflåte
(el, diesel,
bensin, gass),
statistikk over
kjørt distanse.

2020-2024

Innenfor
dri sbudsjett

7.1, 6.1

Kommunen legger til rette for
at mindre miljøbelastende
reisealternativer velges på
tjenestereiser.

2020-2024

Innenfor
dri sbudsjett

7.1

4.1.2.5

Kommunen legger til rette for
digitale møter for å redusere
reisebehovet.

2020-2024

Ikke beregnet

7.1

4.1.2.6

Kommunen gjennomfører
tiltak som skal stimulere til
at flere elever vil gå/sykle til
skolen.

2020-2024

Innenfor
dri sbudsjett

7.1, 6.1

Ladekapasitet for både
egne og ansattes kjøretøy.
Antall tjenestereiser med
fly.

Aktuelle virkemidler er bl.a.
informasjon til ansatte.

Andel elever Det må kartlegges hvor
som går/symange elever som går/sykler til skolen. kler til skolen i dag og etter
at tiltaket er gjennomført.
Aktuelle tiltak kan være
undervisning, informasjon,
konkurranser, premieringsordninger mm.
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4.1.3 - Innkjøp og forbruk
Mål
• Kommunen styrker klimaperspektivet i valg av produkter, tjenester og leverandører.
• Matsvinn i kommunale virksomheter skal reduseres med 50 % innen 2030, sammenliknet med 2021.

Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Gjennomføringsår

Jf. delmål i
kommuneplanens
samfunnsdel

Kost nad

4.1.3.1

Kommunen tar opp med
sine samarbeidspartnere i
innkjøpssamarbeidet, VOIS,
mulighetene for økt fokus på
klima med sikte på at klimafotavtrykk blir et innkjøpskriterium.

2021

Innenfor
dri sbudsjett

7.1

4.1.3.2

Kommunen gjennomgår eget 2021
innkjøpsreglement med tanke
på å øke bruken av tildelingskriterier som ivaretar klimahensyn.

Innenfor
dri sbudsjett

7.1

Indikat or

Mer knad

På samme måte som
VOIS-samarbeidet er egnet
til å fremska e gunstige
betingelser på ulike varer
og tjenester (pris, kvalitet, m.m.), kan VOIS også
arbeide med å identifisere
produkter med lavt klimafotavtrykk.
Andel o entlige anskaffelser med
miljøkrav.
Andel miljøsertifiserte
bedri er som
leverandører.

4.1.3.3

Kommunen øker bevisstheten 2021-2024
hos alle aktuelle virksomheter
om matsvinn og tiltak som
kan redusere dette.

Innenfor
dri sbudsjett

7.1

Redusert
matsvinn.

Matsvinn måles første gang
i 2021 hos aktuelle virksomheter som grunnlag for å
vurdere måloppnåelse.

4.1.4 - Vann og avløp
Mål
• Energie ektiviteten i vann- og avløpshåndteringen i kommunen er økt.

Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Gjennomføringsår

4.1.4.1

Energie ektivitet er en
2021
planleggingsparameter i ny
hovedplan for avløpssystemet
i kommunen.

4.1.4.2

Det gjennomføres minst to
prøveprosjekter med vannbesparende utstyr/løsninger
både i boliger og o entlige
bygg/næringsbygg.
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2021-2024

Kost nad

Jf. delmål i
kommuneplanens
samfunnsdel

Innenfor
dri sbudsjett

7.1

Innenfor
dri sbudsjett

7.1, 6.3, 6.8

Indikator

Gjennomføring av prøveprosjekter
med vannbesparende utstyr/løsninger både i boliger og o entlige
bygg/næringsbygg.

Mer knad

4.1.5 Informasjon og undervisning
Mål
• Innbyggerne har tilgang til god og oppdatert informasjon om klimautfordringene og mulige løsninger.
• Alle barn og unge utvikler kompetanse om klimautfordringer, med utgangspunkt i rammeplan for
barnehage og læreplan for skole.

Nr.

4.1.5.1

4.1.5.2

4.1.5.3

Tilt aksbeskrivelse

Gjennom- Kost nad
føringsår

Skole: Kompetanse
2020-2024
om klimaspørsmål
er sentralt i helhetlig
plan for oppvekst i
Færder kommune.
Målsettingene for
det tverrfaglige tema
bærekra ig utvikling i
læreplanverk for skole
er realisert.

Innenfor
dri sbudsjett

2020-2024
Barnehage: Kompetanse om klimaspørsmål er sentralt
i helhetlig plan for
oppvekst i Færder
kommune. Gjennom
arbeid med ulike
temaer fremmer barnehagen barnets evne
til å leve bærekra ig
også i voksenlivet.

Innenfor
dri sbudsjett

Kommunen tilbyr
2020-2024
innbyggerne oppdatert informasjon om
klimaspørsmål på
kommunens hjemmeside.

Innenfor
dri sbudsjett

Jf. delmål i
kommuneplanens
samfunnsdel
7.1, 5.1

Indikator

Merknad

Størrelse og prioritet på
tema i helhetlig plan.
Helhet og sammenheng
mellom barnehage og
skole.

Her er beskrivelsen av det
tverrfaglige tema bærekra ig
utvikling i læreplanverket,
sentralt. Skolene i Færder kan
for eksempel tenke progresjon
med økende alder ved å bygge
på barnehagens arbeid og ha
tverrfaglige periodeplaner gjennom hele læringsløpet. Det er
viktig med pedagoger med høy
kompetanse innen temaet.

Antall grunnskoler som
har en plan for realisering av det tverrfaglige
tema bærekra ig utvikling i læreplanverket.
7.1, 5.1

7.1

Antall barnehager som
har realisert veileder for
bærekra ig utvikling i
Færder kommune sine
kommunale barnehager.

Det er utviklet en veileder for
bærekra ig utvikling i Færder
sine kommunale barnehager.
Det er viktig med pedagoger
med høy kompetanse innen
temaet.

Artikler og lenker til
klimainformasjon på
kommunens hjemmeside.
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Andre fokusområder
4.2 - Arealbruk og t ransport
Mål
• Veksten i persontransport tas med kollektiv, gange og sykkel (nasjonale mål).
• Minimum 70 % av nybyggingen av boliger skjer nær sentre som styrker mulighet for gode kollektivtilbud.
• Det etableres et bolig- og/eller næringsbyggeprosjekt med høye miljøambisjoner (nullutslipp?), som
demonstrerer nye miljøvennlige løsninger. Prosjektet skal demonstrere og motivere til lignende satsninger,
både i Færder kommune og andre steder.
• Når åpent lavland, våtmarker og marine naturtyper vurderes omdisponert til andre formål, tas hensynet til
disse økosystemene som karbonbinder med i vurderingen.

Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Gjennomfør ingsår

Kostnad

Jf. delmål
i kommuneplanens
samfunnsdel

Indikator

Merknad

Tellinger av
personbiler,
passasjertall
for buss og
antall syklister.

Sammenslåing av tidligere Nøtterøy og Tjøme
til Færder kommune,
kan lede til ny kunnskap
som videre kan utløse
nye transportløsninger.
Tverrforbindelse østvest kan vurderes i analysen. Gode overgangsmuligheter fra buss til
andre fremkomstmidler
kan også vurderes.

4.2.1

I samarbeid med fylkeskommunen gjennomfører kommunen analyser av reisevaner
med tanke på økt bruk av kollektivtransport,
miljøvennlige kjøretøy og andre miljøvennlige transportløsninger.

2021-2022

Ikke
7.1, 6.1
beregnet

4.2.2

Kommunen analyserer sin rolle ifm. tilrettelegging av ladestasjoner for elkjøretøy og
biler knyttet til bildelingsordninger.

2022

Innenfor
dri sbudsjett

7.1, 6.1

4.2.3

Kommunen gjennomfører prøveprosjekt på
buss, for eksempel med frekvensøkning eller
et «HentMeg»- konsept. Forsøksprosjektet
gjøres i samarbeid med fylkeskommunen.

2021-2023

Ikke beregnet

7.1, 6.1

Antall prøveprosjekter
knyttet til
busstilbud.

Jf. Innsatsområde 2,
Strategi 1 i Regional
plan for klima og energi
2016-2020.

4.2.4

Pilotprosjekt: Klimavennlig bolig- og næ2020-2024
ringsutvikling. Kommunen bidrar blant annet
gjennom informasjon og rådgivning til å
utvikle et nytt boligområde og/eller næringsbygg, der lavest mulig klimafotavtrykk er
målet. Dette inkluderer også mobilitet.

Innenfor
dri sbudsjett

4.2.5

Kommuneplanens arealdel tar hensynet til
2020-2024
åpent lavland, våtmarker og marine naturtyper som karbonbinder med i vurderingen når
slike arealer vurderes omdisponert til andre
formål.

Innenfor
dri sbudsjett

7.1, 7.4, 7.5

Åpent lavland,
våtmarker
og marine
naturtyper iht.
arealressurskart.

Indikatoren er basert
på en forutsetning om
at økt hensyn til åpent
lavland, våtmarker
og marine naturtyper
som karbonbinder vil
gi redusert tap disse
økosystemene.
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Ladeinfrastruktur kan bli
en knapphetsfaktor og
begrensning for vekst i
elbilflåten.

4.3 - Avfall
Mål
• 70 prosent av avfallet sendes til materialgjenvinning innen 2025.

Nr.

4.3.1

Tiltaksbeskrivelse

Kommunen tar kontakt med
Vesar med sikte på å få utarbeidet en strategi for å oppnå
målsettingen om at 70 % av
husholdningsavfallet sendes
til materialgjenvinning innen
2025.

Gjennomføringsår
2021

Kost nad

Innenfor
dri sbudsjett

Jf. delmål i
kommuneplanens
samfunnsdel
7.1

Indikat or

Merknad

Andel avfall fra gjenvinningsstasjonene som går
til ombruk.
Andel avfall som går til
materialgjenvinning.
Mengder matavfall pr.
innbygger og år.
Årlig klimaregnskap fra
Vesar.
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4.4 - Landbruk
Mål
• Bruk av fossilt brensel i dri sbygg er avsluttet innen 2025 iht. forskri ene.
• Landbruket i Færder kommune er i front når det gjelder dri sformer og bruk av ny teknologi som reduserer
klimagassutslipp.
• Når skogarealer vurderes omdisponert til andre formål, tas hensynet til skogen som karbonbinder med i
vurderingen.
• Skogproduksjonen i kommunens egen skog økes med sikte på å øke karbonbindingen i skog.

Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Gjennomføringsår

Kost nad

Jf. delmål i
kommuneplanens
samfunnsdel

Indikat or

4.4.1

Kommunen tar initiativ til
2021
etablering av et samarbeid
med gårdbrukere og andre for
å identifisere alternativer til
oljefyring i dri sbygg.

4.4.2

Kommunen og lokale
landbruksaktører holder seg
oppdatert på kunnskap og
metoder for e ektiv og bærekra ig produksjon herunder
aktuell ny teknologi, f.eks.
fossilfrie maskiner, for anvendelse innenfor landbruket i
kommunen.

2020-2024

4.4.3

Kommuneplanens arealdel
tar hensynet til skogen som
karbonbinder med i vurderingen når skogarealer vurderes
omdisponert til andre formål.

2020-2024

Innenfor
dri sbudsjett

7.1, 7.5

Skogdekt
Indikatoren er basert på
areal iht. are- en forutsetning om at økt
alressurskart. hensyn til skog som karbonbinder vil gi redusert tap av
skog.

4.4.4

Kommunen gjennomfører
tiltak for å øke skogproduksjonen.

2021-2024

Ikke beregnet

7.1, 7.5

Aktuelle tiltak er å plante
mer skog (f.eks. treslag som
gir rask tilvekst av skog) og
øke innsatsen på ungskogpleie.
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Innenfor
dri sbudsjett

7.1, 2.3

Antall gårder
med fornybare energiløsninger.

Innenfor
dri sbudsjett

7.1, 2.3

Antall gårder
som benytter
maskiner på
fornybart

Mer knad

Prøveprosjekter ny
landbruksteknologi.

4.5 - Næringsliv og teknologi
Mål
• Færder kommune bidrar til klimavennlig næringsutvikling.

Nr.

Tilt aksbeskr ivelse

4.5.1

Kommunen tar initiativ til
et prosjekt med formål å
minimere utslipp fra massetransport.

4.5.2

Gjennomføringsår

Indikat or

Merknad

Ikke
7.1, 2.4
beregnet

Undersøkelser av gjennomsnittlig
kjørte km/ tonn
masse.

Prosjektet kan gjøres av kommunen selv,
eller gjennom et prosjektsamarbeid med
lokale aktører i bygg og anleggsbransjen.
Del av arbeidet tar for seg behov for steinprodukter til bygningsformål og behov for
lokal(e) masseuttak.

Kommunen tar initiativ til
2024
et prosjekt som kartlegger
muligheter for utnyttelse av
lokale energiressurser.

Innenfor
dri sbudsjett

7.1

Gjennomført
kartlegging av
lokale energiressurser.

Kan gjøres blant annet i samarbeid med
Skagerak Energi, Skagerak Nett, Klima- og
energinettverk for Vestfold og Telemark.

4.5.3

Kommunen legger kortreist 2021-2022
transport inn som en del av
vurderingen ved innkjøp og
nye rammeavtaler.

Innenfor
dri sbudsjett

7.1, 2.4

4.5.4

Kommunen tar initiativ til
å utrede en fyllestasjon for
biogass (LBG) til både privatbiler og tyngre kjøretøy.

Kr.
7.1, 6.1
200.000,-

Gjennomført
utredning/
realisering av
fyllestasjon for
biogass.

4.5.5

Kommunen samarbeider
2022-2023
med Skagerak Energi med
tanke på å introdusere solcelleanlegg på fritidsboliger
i kommunen, etter mønster
fra Hvaler kommune.

Ikke
7.1
beregnet

Deltagelse i
Solstrøm kan gi verdifulle energibidrag
samarbeid og og reduserte nettap. Elproduksjonen
FoU-prosjekter. kan nyttiggjøres av hyttefolk, og avhjelpe nettet også når elbilantallet øker om
sommeren.

4.5.6

Færder kommune utreder
en modell for samarbeid
med næringslivet om
reduksjon av klimagassutslipp.

Innenfor
dri sbudsjett

4.5.7

Færder kommune iverkset- 2020-2022
ter en prosess for å få Merket for bærekra ig reisemål.

200.000,- 7.1, 2.4

Færder kommune har fått
Merket for
bærekra ig
reisemål.

4.5.8

Færder kommunen påvirker 2020
reiselivsbedri er til å satse
på økoturisme.

Innenfor
dri sbudsjett

Antall bedri er
som har satset
på økoturisme.

2022

2022

2021

Kostnad

Jf. delmål
i kommuneplanens
samfunnsdel

Et hovedpoeng er å finne ut mer om
krysningspunktet mellom «kortreist» (utslipp) og økonomisk kostnad. Finnes det
muligheter for at lokal produksjon kan gi
produkter som både er konkurransedyktig på pris og transportarbeid?
Prosjektet bør utføres i samråd med
aktører i Tønsberg og Horten, som begge
har fått etablert slike fyllestasjoner, og
gjerne basert på biogass fra Greve.

7.1, 2.4

7.1, 2.4

I tillegg til 200.000,- til konsulentbistand
kreves det en 25 % stilling over 2 år.
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4.6 - Klimat ilpasning
Mål
• Innen 2030 har Færder kommune gjennomført sikringstiltak i alle områder som er utsatt for flomrisiko,
skredfare eller stormflo, og som det vurderes som aktuelt å gjennomføre tiltak i.

Nr.

Tilt aksbeskr ivelse

4.6.1

Kommunen kartlegger og
analyserer utsatte områder
med tanke på risiko for
skred.

4.6.2

Gjennomføringsår

2022

Kostnad

Jf. delmål
i kommuneplanens
samfunnsdel

Indikat or

Merknad

Ikke beregnet

7.2

Kommunen gjennomgår
2020-2024
kapasiteten i overvannshåndteringen med tanke
på å avdekke risiko for oversvømmelser.

Ikke beregnet

7.2

4.6.3

2022-2023
Kommunen kartlegger
skadepotensial knyttet til
stormflo, og hvordan man
kan gjennomføre tiltak som
reduserer dette.

Ikke beregnet

7.2

Gjennomførte
analyser knyttet til skadeforebygging
ifm. stormflo.

4.6.4

Kommunen bidrar til at
2020-2024
overvann brukes som landskapselement i grønnstrukturen, herunder påvirke til
åpning av bekker.

Ikke beregnet

7.2

Antall meter
Ved gjenåpning av bekker kan det være
bekker i rør
aktuelt å se på prinsipper for gjenåpning
som er gjenåp- av elver og bekker i Oslo.
net.

4.6.5

Klimatilpasning skal være
et tema i hovedplan for avløpssystemet i kommunen.

Innenfor
dri sbudsjett

7.2

2020

Resultatene fra undersøkelsene benyttes
som bakgrunnsinformasjon i fremtidig
arealforvaltning. Det vises også til NVEs
kvikkleireveileder og helningskart.
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1. Årsrapport 2020 fra vannområde Horten-Larvik tas til orientering.
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Vedlegg:
2020 Årsrapport for vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik v2
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Årsrapport 2020 fra vannområde Horten-Larvik foreligger og følger som vedlegg til saksfremlegg.
Kommunedirektøren anbefaler at årsrapport 2020 for vannområde Horten-Larvik tas til orientering.
Innledning
Færder kommune er en del av Vestfold og Telemark vannregion og av vannområde Horten–Larvik, og
samarbeider lokalt med Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommuner om å ta vare på felles
vannmiljø.
Faktagrunnlag
Fra 2006 ble vannforvaltningen i Norge formalisert gjennom vannforskriften, hvor det framgår at alt
vann skal forvaltes vassdragsvis i såkalte vannregioner. Vann som krysser kommunegrenser krever
interkommunalt samarbeid. Det lokale samarbeidet med nabokommuner om å ta vare på våre
fellesvassdrag, foregår gjennom såkalte vannområder.
Færder kommune er en del av Vestfold og Telemark vannregion og av vannområde Horten–Larvik, og
samarbeider lokalt med Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommuner om å ta vare på vårt felles
vannmiljø.
Vurderinger
Det er ansatt en vannkoordinator, som følger opp oppgavene som kommunen er pålagt å
gjennomføre etter Vannforskriften. Tønsberg kommune er vertskommune for samarbeidet og har
det formelle ansettelsesansvaret. Arbeidet styres gjennom en styringsgruppe som består av
virksomhetsdirektører/kommunalsjefer fra samarbeidskommunene.
Vannområde Horten–Larvik og vannområde Aulivassdraget har samme vannområdekoordinator. Det
er derfor utarbeidet en felles årsrapport for de to vannområdene i 2020.
Året 2020 var et innholdsrikt år for vannforvaltningen, preget særlig av rulleringen av den regionale
vannforvaltningsplanen og tiltaksprogram for Vestfold og Telemark vannregion (2022-2027).
Færder og resterende kommuner som har arealer i vannområde Horten-Larvik deltok i planleggingen
av den regionale planen ved å - blant annet - utarbeide et lokalt tiltaksprogram for vannområdet.
Dette lokale tiltaksprogrammet inkluderer tiltakene som vurderes å være nødvendige for å oppfylle
vannforskriftens miljømål i Færder kommune og resten av vannområde Horten-Larvik.
I tillegg til deltakelsen i planarbeidet, jobbet kommunene og vannområdekoordinator med en variert
portefølje av oppgaver. Revidering av vannområdets organisering, oppfølging av ulike type tiltak og
gjennomføring av årets overvåkingsprogram var tre sentrale oppgaver i 2020.
Folkehelse
Oppfølging av vannforskriften er viktig for folkehelsen.
Fremdrift
Saken tas til orientering av Hovedutvalget for kommunalteknikk.
Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler Hovedutvalget for kommunalteknikk tar årsrapport 2020 for
vannområde Horten-Larvik til orientering.

Vannområder Horten-Larvik og Aulivassdraget

Vannomr åder Aulivassdr aget
og Hor ten-Lar vik
År sr appor t 2020

Merkedamselva ved Haugan i Sandefjord den 2. april 2020. Bilde: Miguel A. Segarra Valls

Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik kommuner
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For or d
Vannområde Aulivassdraget og vannområdet Horten-Larvik er to interkommunale samarbeid som har
som formål å følge opp forpliktelsene som følger av vannforskriften, og bidra til å bedre miljøtilstanden
i vannområdenes elver, innsjøer og kystvann.
Dette dokumentet oppsummerer aktiviteten og økonomien i vannområdene i 2020, samt resultatene
fra gjennomført vannovervåking.
Årsrapporten ble godkjent av styringsgruppa i sak 3/ 1-21 den 26. februar 2021.
Jan R. Eide
Styreleder

Miguel A. Segarra
Vannområdekoordinator

26. februar 2021

Holmestrand kommune

Vannområde
Aulivassdraget

Horten kommune

Vannområde
Numedalslågen

Tønsberg kommune

Sandefjord kommune
Vannområde
Siljan-Farris
Færder kommune

Larvik kommune

Vannområde
Horten-Larvik

Figur 1. Kart som viser vannområdegrenser (rød) og kommunegrenser (turkis).
2

Vannområder Horten-Larvik og Aulivassdraget

Innhold
1.

Innledning ............................................................................................................................ 4

2.

Hovedaktiviteter i 2020......................................................................................................... 5

3.

4.

2.1.

Sak om organisering og videreføring av vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik....... 5

2.2.

Deltakelse i rulleringen av den regionale vannforvaltningsplanen med tilhørende
tiltaksprogram (planperiode 2022-2027)................................................................................ 7

2.3.

Restaureringstiltak ................................................................................................................ 11

2.4.

Andre prosjekter og saker ..................................................................................................... 17

Vannovervåking i 2020........................................................................................................ 20
3.1.

Vannovervåking i vannområde Aulivassdraget ..................................................................... 20

3.2.

Vannovervåking i vannområde Horten-Larvik....................................................................... 23

Økonomi............................................................................................................................. 28
4.1.

Regnskap vannområde Aulivassdraget 2020 ........................................................................ 28

4.2.

Regnskap vannområde Horten-Larvik 2020.......................................................................... 29

3

Vannområder Horten-Larvik og Aulivassdraget

1. Innledni ng
Vannområde Aulivassdraget
Vannområde Aulivassdraget består av et 370 km2 nedbørfelt som berører Holmestrand, Horten,
Tønsberg og Sandefjord kommuner. Aulivassdraget har 420 km med elve- og bekkestrekninger som
fordeles mellom 39 elvevannforekomster. I tillegg er det 5 innsjøer som utgjør et areal på ca. 3 km2
(vann-nett/ portal).
Partikkel- og næringssaltavrenning fra landbruksaktiviteten, samt utslipp av avløpsvann, utgjør de to
største påvirkningene for vannet i Aulivassdraget og dets nære havområder. 66 % av
vannforekomstene (elver og innsjøer) i Aulivassdraget oppnår ikke vannforskriftens mål om god
økologisk tilstand i dag (Vann-nett, 12.2.2021). Tiltak for å holde jorda på jordet, redusere
næringssaltavrenning fra landbruket, og minimisere avløpsvann på avveie anses som de viktigste
tiltakene vi kan gjøre for å oppnå målet om god miljøtilstand i Aulivassdragets elver, vann og nære
fjorder.
Vannområde Horten-Larvik
Vannområde Horten-Larvik består av flere små vassdrag på østsiden av vestfoldraet samt kysten fra
Falkenstein i Horten og til Mølen i Lavik. Vannområdets fjorder mottar også vannet fra Aulivassdraget,
Numedalslågen og Farrisvassdraget.
Vannområdet utgjør et areal på 1 423 km2 der 36 %er land og 64 %er kyst. Horten, Tønsberg, Færder,
Sandefjord og Larvik kommuner har arealer i vannområde Horten-Larvik. Det er 358 km med elve- og
bekkestrekninger som fordeles mellom 82 elvevannforekomster. Det er i tillegg 6 innsjøer som utgjør
et totalt areal på ca. 8 km2. Kystvannet i vannområdet har et areal på 913 km2 og er delt opp i 33
kystvannforekomster (vann-nett/ portal).
Næringssaltavrenning fra landbruksaktiviteter utslipp av avløpsvann utgjør de to av de største
påvirkningene for vannet i vannområde Horten-Larvik. I tillegg påvirkes vannet av avrenning fra tette
flatter i urbane områder, samferdsel, fysiske inngrep og ulike typer industri. Omtrent 90 % av
vannforekomstene (elver og innsjøer) i vannområde Horten-Larvik oppnår ikke vannforskriftens mål
om god økologisk tilstand i dag (Vann-nett, 19.2.2021). Tiltak for å holde jorda på jordet, redusere
næringssaltavrenning fra landbruket, og redusere utslipp fra avløpssystemer, urbane områder og
industri er noen av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å oppnå målet om god miljøtilstand i
vannområdets elver, vann og kystvann.
Året 2020
Året 2020 var et innholdsrikt år for vannforvaltningen, preget særlig av rulleringen av den regionale
vannforvaltningsplanen og tiltaksprogram for Vestfold og Telemark vannregion (2022-2027).
Kommunene som har arealer i vannområdet deltok i planleggingen ved å - blant annet - utarbeide et
lokalt tiltaksprogram for vannområdet, som inkluderer tiltakene som vurderes å være nødvendige for
å oppfylle vannforskriftens miljømål.
I tillegg til deltakelsen til planarbeidet, jobbet kommunene og vannområdekoordinator med en
variert portefølje av oppgaver. Revidering av vannområdets organisering, oppfølging av ulike type
tiltak og gjennomføring av årets overvåkingsprogram var tre sentrale oppgaver 2020.
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Dette dokumentet oppsummerer vannområdets aktivitet og økonomi i 2020, samt resultatene fra
gjennomført vannovervåking.

2. Hovedaktiviteter i 2020
2.1.

Sak om or ganiser ing og vider efør ing av vannomr åder
Aulivassdr aget og Hor ten-Lar vik

Organisering av vannområdene
Den politiske styringsgruppa for vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik møttes den 2. februar
2020 (vedlagt referat) for å drøfte organiseringen av vannområdene. Det var ulike synspunkt om hva
sammensetningen og funksjonen av styringsgruppa burde være. Styringsgruppa besluttet å be
administrasjonsledelsen i medlemskommunene å bli enige om en organisasjonsmodell, og om å
fremme et felles saksfremlegg til politisk behandling i de ulike kommunene i vannområdene.
Kommunedirektørene fulgte opp oppdraget fra styringsgruppa, og det ble opprettet en
arbeidsgruppe som besto av utpekte virksomhetsdirektører/ kommunalsjefer fra
medlemskommunene og en representant fra administrasjonen i Vestfold og Telemark
fylkeskommune. Arbeidsgruppa vurderte fordeler og ulemper politisk og administrativ
styringsgruppe, og konkluderte at vannområdene burde styres av en administrativ styringsgruppe av
følgende grunner:
1. Kommunedirektør/rådmann har ansvar for ressursbruk og saksutredninger, og var i liten
grad koblet på vannforvaltningsarbeidet med daværende politisk styringsgruppe.
2. Modellen med politisk styringsgruppe fulgte ikke ordinær tjenestelinje da politikere var i
direkte kontakt med saksbehandlere i administrasjonen. Oppfølging av politiske innspill
burde følge linjeansvar fra kommunedirektør/ rådmann.
3. En styringsgruppe utnevnt av kommunedirektør/ rådmann ville føre til at
vannforvaltningsarbeidet ble en del av den ordinære aktiviteten i kommunene. Det ville
utarbeides og legges frem saker som skulle følge ordinær saksgang og som derav skulle være
bedre forankret i medlemskommunene.
4. Flere saker skulle ville bli lagt frem til politisk behandling i kommunene, noe som ville føre
til en bredere og mer grundig politisk debatt om vann enn tidligere.
En felles saksfremstilling med innstilling om å ha en administrativ styringsgruppe istedenfor politisk
styringsgruppe ble behandlet i kommunestyrene til samtlige samarbeidskommuner i løpet av høsten
2020 (Tabell 1). Kommunene, med unntak av Larvik kommune, vedtok innstillingen om å ha en
administrativ styringsgruppe. Imidlertid sluttet Larvik seg til å delta i styringsgruppa i den formen
som fikk flertallet blant medlemskommunene etter behandling av den felles saksfremstillingen.
Det første møtet med en administrativ styringsgruppe ble avholdt den 4. desember 2020, med
kommunalsjefer som representanter fra samarbeidskommunene. Jan R. Eide (Tønsberg kommune)
ble valgt som styreleder, og Hilde Bøkestad (Larvik kommune) ble valgt som nestleder. Resterende
styremedlemmer var Margrethe Løgavlen (Færder), Sindre V. Rørby (Sandefjord), Silje Vaadal
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(Horten) og Annette Finnerud (Holmestrand). Anitra Fossum representerte Vestfold og Telemark
fylkeskommune (vannregionmyndighet) og Grethe Helgås (representerte Fylkesmannen – nå
Statsforvalteren – i Vestfold og Telemark).
Tabell 1. Oversikt over poliske behandlinger av fellessaken om organisering og videreføring av
vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik høsten 2020.

Holmestrand
Horten
Tønsberg
Færder
Sandefjord

Larvik

Hovedutvalg
Dato
Resultat
02.
vedtatt
september
7.
vedtatt
september
26. august
02.
september
16.
september
02.
september

Formannskap
Dato
Resultat

vedtatt

-

-

-

-

-

-

30.
september
29.
september

vedtatt
vedtatt
alternativt
forslag til
punkt 1:
politisk
styringsgruppe

vedtatt
vedtatt

-

-

Kommunestyret
Dato
Resultat
16.
vedtatt
september
23.
vedtatt
september
9.
vedtatt
september
vedtatt
14. oktober
+ ekstra punkt
22. oktober

vedtatt

14. oktober

alternativt
forslag til punkt
1: politisk
styringsgruppe

Videreføring av vannområdene
Samarbeidskommunene hadde en samarbeidsavtale om vannområdearbeidet i Aulivassdraget og
Horten-Larvik som gikk ut ved utgangen av 2020. Ettersom vannforskriftsarbeidet vil fortsette minst
til 2033, ble det foreslått å videreføre samarbeidet og lyse ut en fast stilling som
vannområdekoordinator (50% for VO Aulivassdraget og 50% for VO Horten-Larvik) i vertskommunen
Tønsberg. Dette ble vedtatt i kommunestyrene til samtlige samarbeidskommuner i samme sak som
endringene i vannområdeorganisering (Tabell 1). Følgende finansieringsmodell ble vedtatt:
Tabell 2. Finansieringsmodell for vannområde Horten-Larvik og vannområde Aulivassdraget i
perioden 2021-2033. Vedtatt i kommunestyre til samarbeidskommuner og i Vestfold og Telemark
fylkesting.
Finansiering 2021-2033
Bidragsparter

Vannområde Horten-Larvik
Eksempel
inntekter

Prosentvis fordeling

Holmestrand kommune
Horten kommune

54 320

8%

Tønsberg kommune

54 320

8%

Vannområde Aulivassdraget
Eksempel
inntekter

Prosentvis fordeling

43 330

7%

18 570

3%

123 800

20 %

40,0 %

40 %

Færder kommune

54 320

8%

Sandefjord kommune

54 320

8%

Larvik kommune

54 320

8%

Vestfold og Telemark fylkeskommune

162 960

24 %

148 560

24 %

81 480

12 %

74 280

12 %

61 900

10 %

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
(øremerket vannovervåking)
Nasjonal st at – gjennom VRM

162 960

24 %

148 560

24 %

SUM

679 000

100 %

619 000

100 %
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Stillingen som vannområdekoordinator ble lyst ut i november 2020. Tønsberg kommune kalte inn til
intervju fire aktuelle søkere. Miguel A. Segarra Valls ble tilbudt jobben og ble tilsatt i fast stilling som
vannområdekoordinator for Aulivassdraget og Horten-Larvik vannområder fra 1.1.2021.
Ny mandat for arbeidet i vannområdene Aulivassdraget og Horten-Larvik ble utarbeidet og vedtatt av
styringsgruppen den 26. februar 2021 : https:/ /www.vannportalen.no/vannregioner/ vestfold-ogtelemark/ vannomrader/ horten---larvik/organisering/

2.2.

Deltakelse i r uller ingen av den r egionale vannfor valtningsplanen
med tilhør ende tiltakspr ogr am (planper iode 2022-2027).

Gjeldende vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram for perioden 2016 til 2021, og
vannregionmyndighetene har begynt å utarbeide planene for kommende planperiode 2022-2027.
Kommunene er myndighet innen drikkevann, avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning,
arealforvaltning og forurensning, og har dermed en sentral rolle i rulleringen av
vannforvaltningsplanene. Ettersom vannforskriftsarbeidet foregår på nedbørfeltnivå, har
kommunene deltatt i rulleringen av planene gjennom arbeidet i vannområdene.

Figur 2. Illustrasjon planperioder iht. vannforskriften. Kilde: www.vannportalen.no
Vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik har deltatt i utarbeidelsen av ny regional
vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Vestfold og Telemark vannregion (2022-2027) med
følgende bidrag:
a) Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget (miljøtilstand og påvirkninger) i databasen Vann-nett i
samarbeid med Statsforvalteren.
b) Foreslå miljømål for økologisk og kjemisk tilstand i vannområdets vannforekomster, og
oppdatere disse i databasen Vann-nett.
c) Vurdering av nødvendige tiltak – der kommunen er sektormyndighet- og innlegging av disse i
databasen Vann-nett.
d) Utarbeide lokale tiltaksprogram som oppsummerer tiltakene som kommunene og andre
sektormyndigheter har foreslått.
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Revidering av kunnskapsgrunnlaget
Det oppdaterte påvirkningsbidet og miljøtilstanden for vannforekomstene (hvor er vi?) må være på
plass for å kunne foreslå miljømål (hvor skal vi? og når?) samt tiltakene som skal hjelpe oss å oppnå
disse målene (hvordan skal vi dit?). Statsforvalteren har ansvaret for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget
i databasen Vann-Nett, i samråd med berørte sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner.
Vannområdekoordinator, som representant for kommunene, deltok på arbeidsmøter hos
Statsforvalteren i den 9. og 24. januar 2020 for å oppdatere miljøtilstanden i Aulivassdraget og HortenLarvik vannområder. (NB. Ny gjennomgang i 2021 med møter den 22/ 1, 3/ 2 og 17/2 2021, for å
oppdatere databasen med tilgjengelige resultater fra vannovervåkingen i 2020).

VO Aulivassdraget
Økologisk tilstand

VO Horten-Larvik
Økologisk tilstand

Figur 3. Økologisk tilstand i naturlige vannforekomster i vannområde Aulivassdraget og vannområde
Horten-Larvik. Vann-nett, 12.2.2021.
Forslag til miljømål
Det viktigste formålet med de regionale vannforvaltningsplanene er å angimiljømålene for den enkelte
vannforekomst. Vannregionmyndigheten skal iht. vannforskriftens § 24 fastsette miljømålene i
samarbeid med øvrige sektormyndigheter.
Vestfold og Telemark fylkeskommune
(vannregionmyndighet) delegerte denne oppgaven til vannområdene, og vannområdekoordinator
jobbet med å oppdatere miljømålene for økologisk og kjemisk tilstand for den enkelte vannforekomst
i databasen Vann-nett. Dette ble gjort i dialog med aktuelle sektormyndigheter, særlig Statsfolvalteren
og Miljødirektoratet.
Gapet mellom dagens økologisk tilstand og målet om god økologisk tilstand i vannområder
Aulivassdraget og Horten-Larvik er temmelig stort, og det vil være nødvendig å gjøre en stor innsats
med gjennomføring av tiltak. I tillegg vil det ta tid før vannmiljøet responderer til tiltakene, og før det
blir mulig å måle forbedringer i miljøtilstanden. Av disse grunn, og med hjemmel i vf §9, ble det
foreslått å utsette fristen for å oppnå miljømålet i 20 vannforekomster i vannområde Aulivassdraget
(45%) og 66 vannforekomster i vannområde Horten-Larvik (61%) til utgangen av neste planperiode
(2028-2033). I tillegg ble det foreslått mindre strenge miljømål (vf §10) for ni sterk modifiserte
vannforekomster i vannområde Horten-Larvik (Vann-nett / Vannstatistikk 15.2.2021).
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Når det gjelder kjemisk tilstand – prioriterte miljøgifter –, ble det foreslått å utsette fristen for å oppnå
miljømålet om god kjemisk tilstand i 24 vannforekomster i vannområde Horten-Larvik - hvor de fleste
er kystvannforekomster – med begrunnelse at det ville være uforholdsmessig kostnadskrevende å
gjennomføre forbedringen innen fristen (vf. § 9 b).
En liste med foreslåtte miljømål og utsettelser iht. vf §9 ble tilsendt Vestfold og Telemark
fylkeskommune den 30. juni 2020.

Figur 4. Forventet miljøforbedring i vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik ved utgangen av
kommende planperioder. Basert på foreslåtte tidsfrister for miljømåloppnåelse. Vann-nett, 15.2.2021.
Utarbeidelse av lokale tiltaksprogram
Sektormyndighetene skal iht. vannforskriftens § 25 foreslå alle relevante tiltak som er nødvendige for
å oppfylle miljømålene i et tiltaksprogram. Kommunene er bl.a. myndighet innen avløp,
landbruksforvaltning og arealplanlegging, og tiltak innen disse tre forvaltningsområder er sentrale for
å oppnå vannforskriftens miljømål. Kommunene i vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik
arbeidet for å registrere allerede planlagte tiltak og planlegge nye nødvendige tiltak for perioden 20222027 gjennom arbeidet i vannområdenes faggrupper avløp, landbruk og natur. 90 tiltak i VO
Aulivassdraget og 201 tiltak i VO Horten-Larvik ble registrert i databasen Vann-nett og oppsummert i
to lokale tiltaksprogram av vannområdekoordinatoren. Disse utgjør kommunenes bidrag til det
regionale tiltaksprogrammet for perioden 2022-2027 i Vestfold og Telemark vannregion.
Lenker til de lokale tiltaksprogrammene for vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik:
https:// www.vannportalen.no/ vannregioner/vestfold-ogtelemark/ vannomrader/ aulivassdraget/ plandokumenter/ planperiode-2022---2027/
https:// www.vannportalen.no/ vannregioner/vestfold-og-telemark/ vannomrader/ horten--larvik/ plandokumenter/ planperioden-2022---2027/
Innen avløp ble det stort sett registrert tiltak som allerede er planlagt i kommunenes gjeldende
hovedplaner for avløp og handlingsplaner for opprydding i spredt avløp.
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Tabell 3. Oversikt avløpsmøter i forbindelse med tiltaksprogram 2022-2027.
Hva
Avløpstiltak i Færder kommune. Bidrag til
regionalt tiltaksprogram 22/ 27.
Avløpstiltak i Horten kommune. Bidrag til
regionalt tiltaksprogram 22/ 27.
Avløpstiltak i Sandefjord kommune. Bidrag
til regionalt tiltaksprogram 22/ 27.
Avløpstiltak i Tønsberg og Re kommuner.
Bidrag til regionalt tiltaksprogram 22/ 27.
Avløpstiltak i Holmestrand kommune.
Bidrag til regionalt tiltaksprogram 22/ 27.
Avløpstiltak i Larvik kommune. Bidrag til
regionalt tiltaksprogram 22/ 27.
Avløpstiltak i Færder kommune. Bidrag til
regionalt tiltaksprogram 22/ 27.
Avløpstiltak i Tønsberg kommune. Bidrag til
regionalt tiltaksprogram 22/ 27.
Møte i faggruppe avløp for vannområder
Aulivassdraget og Horten-Larvik

Kommune

Dato

Færder

22.11.19

Horten

25.11.19

Sandefjord

26.11.19

Tønsberg

2.12.19

Holmestrand

4.12.19

Larvik

10.1.2020

Færder

27.1.2020

Tønsberg

10.2.2020

Alle

10.11.2020

Faggruppe landbruk foreslo nye omfattende tiltakspakker i landbruket, basert på grundige analyser og
vurderinger om miljøtilstanden, avlastningsbehov i ulike nedbørfelt og effekten av ulike
jordbrukstiltak.
Tabell 4. Oversikt landbruksmøter i forbindelse med tiltaksprogram 2022-2027.
Hva
Jordbrukstiltak i Horten-Larvik. Bidrag til
vannforvaltningsplan 22/ 27.
Jordbrukstiltak i Aulivassdraget. Bidrag til
vannforvaltningsplan 22/ 27.
Beregning fosforavlastning i Leirvassdrag –
med Fylkesmannen.
Jordbrukstiltak i Tønsberg og Sandefjord
kommuner. Oppfølgingsmøte.
Møte med Fylkesmannen - gjennomgang /
rettelser jordbrukstiltak i VO Horten-Larvik
Møte i faggruppe landbruk for vannområder
Aulivassdraget og Horten-Larvik

Kommune

Dato

Alle

14.1.2020

Alle

22.1.2020

Alle

12.2.2020

Tønsberg og
Sandefjord

13.2.2020

Alle

6.3.2020

Alle

2.11.2020

Faggruppe natur foreslo tiltak for forbedring av vegetasjonsbeltet langs vassdrag i noen av
vannområdets kommuner, samt tiltak for å bekjempe fremmede arter som påvirker vannmiljøet
negativt. Et workshop med lokale fiskeforeninger i januar 2020, samt dialog med kommuner og
Statsforvalteren var viktig for å foreslå nødvendige fisketiltak.
Tabell 5. Oversikt naturmøter i forbindelse med tiltaksprogram 2022-2027.
Hva
Workshop med FM og registrering av fysiske
påvirkninger i anadrome bekker.

Kommune

Dato

Alle

8.1.2020
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Møte i faggruppe natur for vannområder
Aulivassdraget og Horten-Larvik. Bidrag til
regional plan 22/ 27:
Kantvegetasjon, fremmede arter og
restaureringstiltak.
Møte i faggruppe natur for vannområder
Aulivassdraget og Horten-Larvik

2.3.

Alle

6.2.2020

Alle

13.11.2020

Restaur er ingstiltak

Holtanbekken i Larvik kommune
Holtanbekken (ID 015-439-R) kommer fra Holtantjerna og renner ut i Svinevika nær Kjerringvik. De
nedre ca. 40 meter er lukket, før bekken renner kort gjennom et åpent bekkeløp, videre over stranda
og ut i Svinevika. Bekkelukkingen ble utført av grunneier rundt 2005, angivelig uten tillatelse etter
relevant regelverk. Vannområde Horten-Larvik og Vestfold fylkeskommune fikk kr 265 000,- i tilskudd
fra Miljødirektoratet i 2017 gjennom tilskuddsordningen Vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning.
Målet med tilskuddet var å gjenåpne bekken og bekjempe forekomstene av fremmedarten
kjempespringfrø langs bekken. Av ukjente årsaker ble tiltakene aldri gjennomført og midlene er
fortsatt i vannområdets fond.
Ny
vannområdekoordinator
reiste
spørsmålet om Holtanbekken på nytt i
2020, og hadde et møte med Larvik
kommune den 24. april 2020. Det ble
bestemt å arrangere en befaring med
vannområdekoordinator, Larvik kommune,
NVE og Statsforvalteren den 13. mai 2020.
Etter befaringen ble det konkludert at det
var behov for å utrede om bekkelukkingen
er vandringshinder og i så fall, hvilken en
den beste måten å muliggjøre vandringen
av fisk.
Vannområdekoordinator
bestilte
en
vurdering fra Norconsult som vurderte
ulike måter for å gjøre mulig
Figur 5. Bekkeluking i Holtanbekken. Befaring den 13.
oppvandringen av fisk, og konkluderte at
det beste alternativet er å reetablere en mai 2020. Bilde: Miguel A. Segarra Valls.
åpen bekk med naturlig sidekant (lenke til
rapport fra Norconsult). SFFAL gjennomførte da el-fiskeundersøkelse på bestilling fra vannområdet
(lenke til rapport fra SFFAL) og resultatene viste at det ikke var fisk oppstrøms bekkelukkingen. Dette
er en tydelig indikasjon for at bekkelukkingen er en hinder for oppvandring av anadrom laksefisk.
Vannområdekoordinator fikk bekreftet med NVE og Statsforvalteren at det ikke foreligger skriftlige
tillatelser for gjennomføring av bekkelukkingen etter vannresursloven eller forskrift om fysiske tiltak i
vassdrag. Vannområdekoordinator jobber med Larvik kommune for å avklare om tiltaket ble tillatt av
Larvik kommune. Prosessen videre forventes avklart i løpet av våren 2021. Det er ønskelig å fjerne
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lukkingen i løpet av året 2021, og bidra til å oppnå miljømålet for vannforekomsten 015-439-R
(Regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken 2016-2021).
Økonomi: det ble benyttet kr 12 960,- av tilskuddsmidlene i 2020 til å skrive et notat om tekniske
løsninger for å muliggjøre oppvandring av fisk. El-fiskeundersøkelser ble dekket med
overvåkingsmidler fra vannområdets vanlige budsjett. Det er kr 252 040,- i vannområdets fond som er
øremerket Holtanbekken.
Tokenesbekken på Nøtterøy (Færder kommune)
Tokenesbekken er klassifisert i svært dårlig økologisk tilstand på grunn av en bekkelukking rett før
bekkens utløp til fjorden som hindrer oppvandring av fisk. Bekkelukkingen i Tokenesbekken består av
et betongrør innlagt rundt 1970 årene og som nærmer seg slutten av sitt levetid. Vannomområde søkte
midler fra Miljødirektoratet i 2020 gjennom tilskuddsordningen Vassmiljøtiltak – generell
vassforvaltning, og fikk tildelt kr 420 000,- i april 2020. Hensikten med midlene var å gjenåpne
bekkelukkingen og bekjempe forekomstene av fremmedarten kjempespringfrø langs bekken.
Vannområdekoordinatoren og Færder kommune tok kontakt med grunneier, som ikke var interessert
i å benytte tilskuddsmidlene til gjennomføring av bekkeåpningen. Dette ble videreformidlet til
Miljødirektoratet, og det ble søkt om å omdisponere midlene til et annet tilsvarende prosjekt i
vannområdet. Denne søknaden ble avslått og midlene vil måtte tilbakebetales.
Veien videre:
Bekkelukkingen hindrer Tokenesbekken til å oppfylle vannforskriftens mål om god økologisk tilstand,
da bekken oppstrøms lukkingen er fisketom og kvalitetselementet fisk blir vurdert som «svært dårlig».
Dersom man skal oppfylle målet om god økologisk tilstand er det dermed nødvendig å muliggjøre
oppvandringen av fisk.
Bruk av §10 i vannforskriften for å fastsette et mindre streng miljømål fremstår ikke som aktuell, da
dette kan kun gjøres når en vannforekomst er så påvirket av menneskelig virksomhet at det er umulig
eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå målene.
Veien for restaurere bekken gjennom frivillighet ble forsøkt i 2020 uten hell og forvaltningen er dermed
nødt til å vurdere andre alternativer for å få tiltaket gjennomført. Vannområdet / Færder kommune
bør vurdere å anmode NVE om å ta i bruk §14 i vannressursloven for å foreta gjenåpning av et lukket
vassdrag.
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Figur 6. Flybilder av nedre del av Tokenesbekken før rørlegging (1959-1979) og i 2017 (norgeibilder.no)
Djupsundbekken i Sandefjord
Djupsundbekken er en liten men viktig sjøørretbekk som munner i Mefjorden i Sandefjord. Den øverste
delen av bekken var lagt i rør. Det underdimensjonerte røret hadde ikke kapasitet til å ta imot store
vannmengder ved kraftig regn, og veien og nærliggende område ble ofte skadet (sist i august 2020).
Vannomområde søkte midler fra Miljødirektoratet i 2020 gjennom tilskuddsordningen Vassmiljøtiltak
– generell vassforvaltning, og fikk tildelt kr 130 000,- i april 2020.
Ulike alternativer for gjenåpning av den lukkede strekningen ble vurdert i samarbeid med Sandefjord
kommune (teknisk avdeling ved Degaga), SFFAL, og Norconsult (lenke til rapport). Alternativ som vises
i Figur 7 ble valgt. Tillatelse iht. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag fra Statsforvalteren ble gitt pr. epost den 11.11.2020. Vannområdekoordinator innhentet pristilbud fra to aktuelle entreprenører, og
valgt entreprenør gjennomførte tiltaket i desember 2020. Bidraget fra foreningen SFFALvar essensiell
under gjennomføring av tiltaket (lenke til rapport dugnadsarbeid fra SFFAL).
Det gjenstår å beplante kantvegetasjon langs den restaurerte bekkestrekningen. Dette vil gjøres i
samarbeid med 6.trinnselever ved Gokstad skole i april 2021.
Figur 7. Valgt alternativ (2a) for
restaurering av Djupsundbekken.
Slippe vann fra kum K2 til
gammelt bekkeløp. Blende rør
mellom K2 og K1. Åpne bekk fra
veien til utløpet av bekkelukking.
Under veien ble det lagt nytt og
større rør (1000 mm). Kilde til
figur: Simonsen (2020).
«Djupsundbekken - gjenåpning
av deler av bekkeløpet».
Norconsult Dokumentnr. FI01.
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Figur 8. Gammelt bekkeløp i øverste del av Djupsundbekken før (16. desember 2020) og
etter restaurering (21. desember 2020). Bilder: Miguel A. Segarra Valls.

Figur 9. Restaurerte bekkestrekninger i Djupsundbekken, oppstrøms veien (gammelt bekkeløp venstre) og nedstrøms veien (gjenåpnet bekkestrekning - høyre) den 21. desember 2020. Bilder:
Miguel A. Segarra Valls.
Det ble opprettet en side for restaureringsprosjektet i RiverWiki:
https:/ /restorerivers.eu/ wiki/ index.php?title=Case_study%3ADeculverting_Djupsund_stream
Økonomi:
I 2020 ble midler benyttet til prosjektering/ utredning av restaureringsmuligheter og til selve
anleggsarbeid. Ved utgangen av året var det en udisponert post på 57 051 som ble ført til fond. Faktura
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fra innkjøp av grus kom i 2021, selv om det ble gjennomført i 2020. Resterende midler vil benyttes til
innkjøp av trær og oppfølging av tiltakets effekt.
Tabell 6. Regnskap 2020 og budsjett 2021 for prosjektet i Djupsundbekken.
Restaureringsprosjekter
Regnskap 2020 Budsjett 2021
Intekter
Tilskudd Mdir Djupsundbekken 2020
130 000
Bruk av fondsmidler
57 051
Sum
130 000
57 051
Utgifter
Djupsundbekken - prosjektering
12 960
Djupsundbekken - anleggsarbeid
59 989
Djupsundbekken - grus
7 377
Djupsundbekken - beplanting
37 674
Djupsundbekken - overvåking / oppfølging
12 000
Sum
72 949
57 051
Udisponert
57 051
0

Unnebergbekken
Unnebergbekken bekkefelt (014-113-R) er et 17 km langt anadromvassdrag i Sandefjord kommune
som er klassifisert i moderat økologisk tilstand i Vann-nett. Kvalitetselementet fisk er også satt til
moderat tilstand på grunn av to fysiske inngrep som hindrer oppvandringen av anadrom laksefisk.
Det ene er en 270 meter lang bekkelukking en av vannforekomster grener (Mjølløstbekken) som
hindrer sjøørreten tilgangen til 1,4 km bekkestrekning (se Figur 10). Det andre inngrepet er en gammel
mølledam som hindrer sjøørretens vandring ved normal vannføring. Oppstrøms demningen er det over
4 km med vassdrag som i dag er lite tilgjengelig for sjøørreten. Tiltaket her vil bestå enten av å fjerne
den demningen eller bygge en liten fisketrapp.
Vannomområde søkte midler fra Miljødirektoratet i 2020 gjennom tilskuddsordningen Vassmiljøtiltak
– generell vassforvaltning, og fikk tildelt kr 440 000,- i april 2020.
Det ble utarbeidet to notater som beskriver de tekniske løsningene for å muliggjøre fiskevandringen
ved bekkelukkingen (lenke til rapport og kommentarer fra NLR) og den gamle demningen (lenke til
rapport).
Arbeidet i 2020 fokuserte i gjenåpningen av Mjølløstbekken. Vannområdekoordinator har vært i
kontakt med grunneier, som er positiv til å gjennomføre tiltaket. Vannområdekoordinator har også
vært i kontakt med BaneNor, som indikerer at dersom det skal graves nærmere enn 30 meter fra
jernbanesporet vil tiltaket være søknadspliktig iht. jernbaneloven. BaneNor ønsker at det gjøres
grunnundersøkelser og en vurdering av grunnstabiliteten, hvilket estimeres å koste ca. kr 180 000,-.
Dette en stor påvirkning i prosjektets økonomi. Vannområdekoordinator og landbrukskontoret i
Sandefjord kommune er i dialog for vurdere om det er mulig å benytte SMIL-midler for å supplere
finansieringen av tiltaket. Det første steget er å vite hva totalkostnaden for tiltaket blir, og vi har bedt

15

Vannområder Horten-Larvik og Aulivassdraget

NLR å beregne dette. Arbeidet vil fortsette våren 2021. Vannområdet har fått utsatt frist for å
gjennomføre tiltaket til 15. januar 2022.

Figur 10. Unnebergsbekken i databasen Vann-nett (B) og i databasen «Registrering av sjøørretbekker»
(C). De røde rundingene indikerer dagens vandringshindre. Rundingen i vest (C1) er en gammel
mølledam, mens den i øst (C2) er bekkelukkingen. Den svarte strekken (C3) viser bekkestrekningen som
planleges gjennåpnet.
Dette prosjektet ble fulgt opp av NIVA som en «case» for restaureringsprosjekt, på oppdrag fra
Miljødirektoratet. Det ble i forbindelse med dette opprettet en side for restaureringsprosjektet i
RiverWiki:
https:/ /restorerivers.eu/ wiki/ index.php?title=Case_study%3AReopening_of_Mj%C3%B8ll%C3%B8st_
stream
Økonomi: det ble benyttet kr 22 020,- av tilskuddsmidlene i 2020 til å skrive to rapporter om tekniske
løsninger for å muliggjøre oppvandring av fisk (Norconsult), samt kommentarer fra NRL. Elfiskeundersøkelser ble dekket med overvåkingsmidler fra vannområdets vanlige budsjett. Resterende
midler (kr 417 980,-) ble ført i vannområdets fond, og er øremerket dette prosjektet.
Borgen mølle i Merkedamselva (Sandefjord)
Demningen ved Borgen mølle er en vandringshinder for anadrom laksefisk i Merkedamselva. Det har
vært et minikraftverk i Borgen mølle som i dag ikke er i drift. I den lokale tiltaksanalysen for
vannområde Aulivassdraget for planperiode 2016-2021 (lenke) kom det frem at det var av stor
interesse å utrede og videreutvikle muligheten for en fiskepassasje ved Borgen mølle. Gjeninnføring
av anadrom gytefisk oppstrøms demningen, gjenskaping elveperlemusling som er funnet oppstrøms,
samt opplæring- og turismeformål ble brukt som argumenter i tiltaksanalysen.
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Statsforvalteren anser dagens tilstand for fisk
oppstrøms demningen – uten anadrom laksefisk som naturlig, ettersom demningen er eldre enn
1900. Mangelen av anadrom laksefisk oppstrøms
demningen påvirker dermed ikke klassifiseringen
av
den
økologiske
tilstanden
for
vannforekomstene
oppstrøms demningen.
Statsforvalteren påpeker imidlertid at det bør
gjennomføres tiltak for å gjeninnføre anadrom
fisk om mulig dersom det kan påvises at det har
vært anadrom fisk der før (e-post svar fra fagsjef
vann den 17.9.2020).
Det foreligger en konsekvensutredning fra
Naturplan (2006) (lenke) som konkluderte at det
har vært anadrom laksefisk oppstrøms Borgen
Mølle tidligere, og at oppvandring av fisk ville gi
større produksjon av sjøørret samt ny produksjon
av laks i Merkedamselva. I tillegg ville en større
tetthet av laks og ørretyngel kunne gi bedre Figur 11. Borgen mølle i Merkedamselva
(Sandefjord) den 2. april 2020. Bilde: M.A.S.Valls.
rekrutteringsmuligheter for elvemusling.
Vestfold og Telemark fylkeskommune (vannregionmyndighet) bevilget vannområdet Aulivassdraget kr
100 000,- (desember 2020) for å fortsette å jobbe med dette prosjektet. Vannområdekoordinator vil
være i kontakt med grunneiere, Elvelaget i Aulivassdraget, kommune, og andre relevante myndigheter
for å fortsette arbeidet i 2021.

2.4.

Andr e pr osjekter og saker

Bistand til kommunene i enkelte saker
I tillegg til oppgaver som følger direkte av vannforskriften og prosjekter som ledes av vannområdene,
har vannområdekoordinator bistått samarbeidskommunene i ulike vannrelaterte saker. Her er det en
liste med noen av disse:
Holmestrand kommune
-Hevendelse grunneier om heving av vannstanden i Revovannet.
-Innspill om SMIL-tiltak i Storelva.
Horten kommune
-Innlegg ved møte om Borrevannet med grunneiere og interesser (15.10.2020).
-Innspill om SMIL-tiltak i Sandeelva.
Sandefjord kommune
-Forurensning Borgeskogen øst (aug.-sept. 2020).
-Bistand til miljørettet helsevern (algeoppblomstringer i innsjøer og Sandefjordsfjorden, sommer
2020).
-Oppfølging av prosjekt om avrenning fra gartnerier.
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Tønsberg kommune
-Befaring ifm. utarbeidelse av ny plan for bruk av statlige landbruksmidler (2. juni).
-Kommunens innspill til regional planstrategi (juni-juli 2020).
-Innspill til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (juni-juli 2020).
-Prosjektet: Kanalen som byrom (medlem av ressursgruppa).
-Bistand / vurderinger utslippstillatelse kap. 13 avløpsanlegg.
-Vurdering av forurensning fra villfylling.
-Prosjekt bekjempelse av kjempebjørnekjeks langs Rastadelva og Storelva (befaring 9. sept. og
oppfølging).
-Bidrag / vurderinger SMIL-tiltak ved Bjune (befaring + oppfølging).
-Svar til spørsmål fra Utvalg for Miljø, teknikk og næring (des. 2020).
Færder kommune
-Innlegg i møte Utvalg for Miljø, teknikk og næring (23.9.2020).
Larvik kommune
-Presentasjon til møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring (29. januar 2020).
-Undersøkelser og vurdering av miljøtilstanden i Staven havn (sept. 2020 – februar 2021).
-Bistand til prosjekt om jordbrukstiltak i Viksfjorden (25.9.2020).
-Dialog med kommune og lokal forening (SFFAL) om forsøpling / forurensning fra eiendom.
-Oppfølging av sak om nydyrking i Istrevassdraget.
-Dialog om dyrking nærmere enn 2 m til vassdrag (Virik).
-Oppvandring av laksefisk i Agnesbekken.
Fylkeskommunen / Vannregionmyndighet
-Innlegg ved Medvirkningsmøte i Vestfold og Telemark vannregion (20.10.2020)
Samarbeid med USN: masteroppgave om Borrevannsvassdraget.
Universitetet i Sørøst-Norge har jevnlig kontakt med vannområdekoordinator om ulike mulig
samarbeidsprosjekter og studieobjekter for bachelor- og masteroppgaver. I 2020 spilte
vannområdekoordinatoren temaet «anadrom laksefisk i Borrevannsvassdraget», og studenten
Mathias Strømmen valgte det som «case» for sin masteroppgave.
Dette er en forvaltningsorientert oppgave som vil utrede potensialet for anadrom laksefisk i vassdraget
dersom man gjør tiltak for å muliggjøre oppvandring. Oppgaven inkluderer bant annet
fiskeundersøkelser i selve Borrevannet samt innløp- og utløpselver. Vannområdekoordinator har
bistått studenten under karlegging av habitatet for fisk i bekkene. Oppgaven forventes ferdigstilt i løpet
av våren 2021.
Deltakelse i prosjektet «Vannforvalter i et endret klima».
Tønsberg og Larvik kommuner har inngått en avtale med Vestland fylkeskommune (prosjektansvarlig)
om deltakelse i prosjektet Vannforvalter i et endret klima (Vannklimrisk). Prosjektet har som formål å
bruke samarbeidskommunene som «case» for å utvikle verktøy vurdering av risiko for spredning av
miljøgifter til vannmiljøet som følge av klimaendringer. Oppstartsmøte var 22. oktober 2020, og
prosjektet vil gå over tre år.
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Vannområdekoordinator vil koordinere deltakelsen av Tønsberg kommune. Deltakelsen av Larvik
kommune i prosjektet koordineres av intern vannkoordinator H. Gulliksen og evt. koordinator for
vannområde Numedalslågen.
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3. Vannover våking i 2020
3.1.

Vannover våking i vannomr åde Aulivassdr aget

Elver og bekker
I 2020 ble det innhentet fire vannprøver fra 16 elvelokaliteter i Aulivassdraget. Vannprøvene ble
innhentet av vannområdekoordinator en 8/ 6, 30/ 7, 8/9 og 3/ 11. I tillegg ble det innhentet en
månedlig vannprøve fra Aulielva (stasjon «Broen»). Vannprøvene ble analysert for 14 parametere
som vises i Tabell 6. Analyseresultatene ble lagt inn i databasen vannmiljø
(https:/ /vannmiljo.miljodirektoratet.no/ ).
Tabell 6. Parametere som ble analysert i vannprøver fra vannområder Aulivassdraget og HortenLarvik i 2020.
Parameter
Metode
Enhet

Resultatene viser at 15 av de undersøkte lokaliteter har moderat eller dårligere tilstand for total
fosfor og for fosfat (Tabell 7). Klassifiseringen følger klassegrenser for total fosfor leirpåvirkede
vassdrag er basert på en komparativ studie av tilgjengelige data om leirvassdrag utført av
Fylkesmannen i Vestfold i 2018 (lenke):
Moderat = 0,009286 x2 + 0,02714 x + 25
Dårlig = 0,01393 x2 + 0,04071 x + 37,5
Svært dårlig = 0,020089 x2 + 0,06107 x + 56,25
Hvorav x = % leirdekning i nedbørfeltet
Følgende klassegrenser ble benyttet for klassifisering av fosfat:
Moderat: 10 µg/ l (Klassifiseringsveileder 02:2018)
Dårlig: 30 µg/ l
Svært dårlig: 60 µg/ l
Konsentrasjonen av bakterier indikerer at ingen av lokalitetene egner seg til friluftsbad (< 100
TKB/ 100 ml) eller jordvanning (<20 TKB/100 ml) i henhold til SFT veileder 97:04.
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Tabell 7. Klassifisering av total fosfor, fosfat og bakterier i Aulivassdragets overvåkingslokaliteter.
Total fosfor
Karakterisering
Tiltaksområde

Prøveloklaitet

Merkedamselva Aulesjordbekken
Kollebekken
Vivestadelva
Merkedamselva,
Vivestad (Sjue)
Merkedamselva,
Gravdal
Merkedamselva, Hesby
Borgebekken v. Åmot

Storelva

Bjune og
Undrumsdal
Auli

ID-Vannmiljø
014-83880

Periode (antall
prøver)

Leirdekning Tot-P Tilstand
(%)
µg/ l Tot-P

Fosfat
Orto-P Tilstand
µg/ l Orto-P

Bakterier
TKB/ E.coli
ant./ 100 ml

Tilstand
TKB/ E.coli

014-53340

2017 - 2019 (9)
2017 - 2020 (13)
2017 - 2020 (13)
2012-2020 (32)

< 20%
<20 %
34 %
30 %

20
23
42
23

God
God
Moderat
God

8
9
16
9

God
God
Moderat
God

420
800
400
135

Dårlig
Dårlig
Dårlig
Moderat

014-85348

2017 - 2020 (13)

37 %

47

Moderat

16

Moderat

1300

Svært dårlig

014-63303

2014-2020 (27)
2012-2020 (40)

41 %
38 %

54
72

Moderat
Dårlig

27
33

Moderat
Dårlig

400
350

Dårlig
Dårlig

2017 - 2020 (13)
2012 / 2017-2020
(15)
2012-2020 (35)
2017 - 2020 (13)

51 %
53 %

81
86

Dårlig
Dårlig

48
46

Dårlig
Dårlig

430
820

Dårlig
Dårlig

55 %
75 %

63
136

Moderat
Dårlig

20
82

Moderat
Svært
dårlig
Dårlig

310
650

Dårlig
Dårlig

370

Dårlig

570
1100

Dårlig
Svært dårlig

350

Dårlig

014-83881
014-83883

014-83879

Skåumbekken
Taranrødbekken

014-58216

Storelva, Svinevoll
Bettumelva

014-53336

Vesleelv, Rånerudåsen
og Bakke
Ramneselva
Vallebekken

014-62948 / 01480519

2013-2020 (31)

90 %

76

Moderat

52

014-62946
014-62947

2013-2020 (31)
2013-2020 (31)

49 %
79 %

76
170

Dårlig
Dårlig

43
106

Storelva, Klopp

014-53335

2012-2020 (35)

65 %

81

Moderat

37

Dårlig
Svært
dårlig
Dårlig

Bjune-/ Grytnesbekken
Undrumsdal

014-53337
014-53338

2012-2020 (36)
2012-2020 (35)

74 %
65 %

111
86

Moderat
Moderat

41
45

Dårlig
Dårlig

100
465

Moderat
Dårlig

Aulielva, Broen

014-53334

2012-2020 (44)

57 %

103

Dårlig

58

Dårlig

480

Dårlig

014-58212

014-85203
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Det ble prøvetatt bunndyr fra seks lokaliteter: Merkedamselva Gravdal, Borgebekken v. Åmot,
Ramneselva, Taranrødbekken, Bettumelva og Vallebekken. Prøvene ble innhentet og analysert av
Tronhus Bunndyrundersøkelser. Analyseresultatene vil være tilgjengelige i løpet av våren 2021.
Vannområdekoordinator innhentet og analyserte begroingsalger fra fire lokaliteter: Merkedamselva
Gravdal, Storelva Klopp, Undrumsdal og Aulielva Broen. Samtlige lokaliteter fikk tilstandsklassen
«moderat» for eutrofiindeksen PIT (Tabell 8).
Tabell 8. Resultater fra begroingsalgeundersøkelser i Aulivassdraget 2020.
PIT (eutrofi) PIT tilstand AIP (forsuring) AIP (tilstand)
Merkedamselva Gravdal
19,6
Moderat
7,17
Svært god
Storelva, Klopp
29,1
Moderat
n.a.
Undrumsdal
22,9
Moderat
7,27
Svært god
Aulielva, Broen
27,8
Moderat
7,13
Svært god
Innsjøer
I 2020 ble det overvåket tilstanden i Groruvannet (Sandefjord og Tønsberg kommuner) og
Revovannet (Tønsberg og Holmestrand kommuner). Vannprøvene ble innhentet av
vannområdekoordinator og Statsforvalteren en 19/ 5, 18/ 6, 28/ 7, 18/ 8 og 12/ 10. Vannkjemiske og
bakteriologiske analyser ble utført av VestfoldLab (Tabell 6) og planteplanktonanalyser ble utført av
NIVA. Analyseresultatene ble importert til databasen vannmiljø
(https:/ / vannmiljo.miljodirektoratet.no/ ). Tilstanden i 2020 var moderat i Grorudvannet og Svært
dårlig i Revovannet, som hadde en kraftig algeoppblomstring av cyanobakterier (Tabeller 9 og 10).

Tabell 9. Planteplanktonanalyser i
Grorudvannet (Sandefjord og
Tønsberg kommuner). Kilde:
Skjelbred 2020.

Tabell 10. Planteplanktonanalyser
i Revovannet (Holmestrand og
Tønsberg kommuner). Kilde:
Skjelbred 2020.
Kommuneoverlegen i
Tønsberg kommune frarådet
å bade i Revovannet
sommeren 2020.
Landbrukskontoret frarådet å
ha dyr på beite ved vannet.
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3.2.

Vannover våking i vannomr åde Hor ten-Lar vik

Elver og bekker
I 2020 ble det innhentet fire vannprøver fra 36 elvelokaliteter i vannområde Horten-Larvik (tot. 137
prøver). Vannprøvene ble innhentet av vannområdekoordinator en 15. og 17. juni, 3. og 4. august,
29. september og 8. oktober, og 9. og 11. november. Vannprøvene ble analysert av VestfoldLab for
14 parametere som vises i Tabell 6. Analyseresultatene ble lagret i databasen vannmiljø
(https:/ / vannmiljo.miljodirektoratet.no/ ).
Resultatene viser at samtlige lokaliteter har moderat eller dårligere tilstand for total fosfor og for
fosfat, med unntak av Bergselva i Larvik der tilstanden for fosfor er god (Tabell 12). Klassifiseringen
følger klassegrenser for total fosfor angitt i Klassifiseringsveileder 02:2018. For leirpåvirkede vassdrag
følges klassegrenser nedenfor. Disse er basert på en komparativ studie av tilgjengelige data om
leirvassdrag utført av Fylkesmannen i Vestfold i 2018 (lenke):
Moderat = 0,009286 x2 + 0,02714 x + 25
Dårlig = 0,01393 x2 + 0,04071 x + 37,5
Svært dårlig = 0,020089 x2 + 0,06107 x + 56,25
Hvorav x = % leirdekning i nedbørfeltet
Følgende klassegrenser ble benyttet for klassifisering av fosfat:
Moderat: 10 µg/ l (Klassifiseringsveileder 02:2018)
Dårlig: 30 µg/ l
Svært dårlig: 60 µg/ l
Konsentrasjonen av bakterier indikerer at ingen av lokalitetene egner seg til friluftsbad (< 100
TKB/100 ml) eller jordvanning (<20 TKB/ 100 ml) i henhold til SFT veileder 97:04.
Det ble prøvetatt bunndyr fra fire lokaliteter: Grepan (Tjøme), Hjemsengbekken (Nøtterøy),
Øhrebekken (Nøtterøy) og Storejordbekken (Larvik). Prøvene ble innhentet og analysert av Tronhus
Bunndyrundersøkelser. Analyseresultatene vil være tilgjengelige i løpet av våren 2021.
Vannområdekoordinator innhentet og analyserte begroingsalger fra tre lokaliteter. Resultatene for
Grepan på Tjøme indikerte svært god tilstand for eutrofi (PIT). Dette stemmer ikke godt med
vannkjemien målt i lokaliteten, og må verifiseres med resultatet fra bunndyranalyser når disse
foreligger. Hjemsengbekken og Storejordbekken fikk tilstandsklassen «moderat» (Tabell 11).
Tabell 11. Resultater fra begroingsalgeundersøkelser i vannområde Horten-Larvik 2020.
PIT (eutrofi) PIT tilstand AIP (forsuring) AIP (tilstand)
Grepan (Tjøme)
8,14
Svært god
7,12
Svært god
Hjemsengbekken (Nøtterøy)
21,72
Moderat
7,04
God
Storejordbekken (Larvik)
16,9
Moderat
7,17
Svært god
Innsjøer
I 2020 ble det overvåket tilstanden i Borrevannet (Horten kommuner) og Akersvannet (Tønsberg og
Sandefjord kommuner). Vannprøvene fra Borrevannet ble innhentet av Horten natursenter, mens de
fra Akersvannet ble tatt av vannområdekoordinator og Statsforvalteren en 19/ 5, 18/ 6, 28/ 7, 18/ 8 og
12/10. Analyser ble utført av VestfoldLab og NIVA, og resultatene er lag inn i databasen vannmiljø.
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Tabell 12. Klassifisering av total fosfor, fosfat og bakterier i vannområde Horten-Larvik.
Karakterisering

Hulebakk
(Haugsbekken)
Budalsbekken
(Bekkevika)

Periode (ant.
ID%Leirdekning
prøver)
vannmiljø
2012-2020
013-56999
78 %
(32)
2012-2020
013-57051 /
61 %
013-80520
(36)
2017-2020
013-83884
(14)
2015-2020
014-79458
17
(22)
2015-2020
014-79457 /
18
014-85206
(22)

Færder

Tokenesbekken

014-62902 /
014-85308

Færder

Grepan

014-79483

Færder

Bruabekken samløp

014-56997

Færder

Hjemsengbekken

014-85272

Færder

Øhrebekken

014-101776

Tønsberg

Homannsbekken

014-85798

Tønsberg

Markebobekken

013-57004

12

Tønsberg

T1 Vellebekken

014-57054

41

Kommune
Horten

Sandeelva bekkefelt

Horten

Sandeelva

Horten
Færder
Færder

Søndre Semb bekk

6

33 %

2013-2020
(29)
2015 / 20192020 (7)
2012-2020
(36)
2017-2020
(14)
2020 (2)
2017-2020
(14)
2012-2020
(31)
2012-2020
(36)

Total fosfor

Fosfat

Bakterier

Tot-P µg/ l (snitt)

Orto-P µg/ l (snitt)

Ant. TKB/ E.coli / 100 ml
(median)

62

MODERAT

33

DÅRLIG

400

DÅRLIG

62

MODERAT

38

DÅRLIG

570

DÅRLIG

91

DÅRLIG

74

SVÆRT DÅRLIG

350

DÅRLIG

41

MODERAT

25

MODERAT

130

MODERAT

36

MODERAT

22

MODERAT

740

DÅRLIG

56

MODERAT

29

MODERAT

350

DÅRLIG

79

DÅRLIG

63

SVÆRT DÅRLIG

100

MODERAT

194

SVÆRT DÅRLIG

149

SVÆRT DÅRLIG 1400

SVÆRT DÅRLIG

259

SVÆRT DÅRLIG

210

SVÆRT DÅRLIG 1000

SVÆRT DÅRLIG

690

SVÆRT DÅRLIG

670

SVÆRT DÅRLIG 4500

SVÆRT DÅRLIG

119

SVÆRT DÅRLIG

63

SVÆRT DÅRLIG

390

DÅRLIG

158

SVÆRT DÅRLIG

120

SVÆRT DÅRLIG

610

DÅRLIG

179

SVÆRT DÅRLIG

124

SVÆRT DÅRLIG

890

DÅRLIG
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Kommune

ID%Leirvannmiljø dekning

Tønsberg

Vellebekken vest

014-85270

Tønsberg
Tønsberg/
Sandefjord

Manumbekken

014-101777

Robergbekken

014-63301

Sandefjord Brønnumbekken (SAS)

015-61268

9

Sandefjord

Unnebergbekken,
Mønnerød

014-65015 /
014-83500

19

Sandefjord

Rovebekken

014-61241

16

Sandefjord

Marumbekken (SAS)

015-61266

23

Sandefjord

Frombekken (SAS)

014-81366

11

Sandefjord

Grimestadbekken

014-32082

Sandefjord

Melsombekken

014-57053

Sandefjord

Vårnesbekken
(renseanlegg + nds.)

014-56992 /
014-82804

35 %

Sandefjord Bjønnesbekken nedst.

015-42780

15

Sandefjord

Haslebekken (SAS)

015-61236

17

Sandefjord

Djupsundbekken

015-101803

Sandefjord Haslestadbekken utløp

014-80410

Periode (n
prøver)
2017-2020
(14)
2020 (2)
2014/ 20172020 (16)
2016-2020
(18)
2013-2020
(32)
2013-2020
(31)
2016-2020
(18)
2016-2020
(19)
2015-2020
(16)
2012-2020
(32)
2012-2020
(37)
2012-2020
(36)
2016-2020
(21)
2020 (1)
2015-2020
(22)

Tot-P µg/ l (snitt)

Orto-P µg/ l (snitt)

TKB/ E.coli ant./100 ml
(median)

353

SVÆRT DÅRLIG

300

SVÆRT DÅRLIG 1100

SVÆRT DÅRLIG

370

SVÆRT DÅRLIG

360

SVÆRT DÅRLIG 4950

SVÆRT DÅRLIG

91

DÅRLIG

68

SVÆRT DÅRLIG

150

MODERAT

36

MODERAT

20

MODERAT

170

MODERAT

48

MODERAT

26

MODERAT

470

DÅRLIG

49

MODERAT

29

MODERAT

215

DÅRLIG

66

DÅRLIG

42

DÅRLIG

335

DÅRLIG

66

DÅRLIG

45

DÅRLIG

400

DÅRLIG

68

DÅRLIG

38

DÅRLIG

215

DÅRLIG

88

DÅRLIG

53

DÅRLIG

95

MODERAT

93

DÅRLIG

66

SVÆRT DÅRLIG

635

DÅRLIG

108

SVÆRT DÅRLIG

81

SVÆRT DÅRLIG

510

DÅRLIG

121

SVÆRT DÅRLIG

89

SVÆRT DÅRLIG 2000

SVÆRT DÅRLIG

150

SVÆRT DÅRLIG

150

SVÆRT DÅRLIG 1300

SVÆRT DÅRLIG

481

SVÆRT DÅRLIG

450

SVÆRT DÅRLIG

25

240

DÅRLIG
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Kommune

ID%Leirvannmiljø dekning

Sandefjord

Virikbekken

015-61265 /
015-83501

18,8

Sandefjord
/ Larvik

Istreelva nedst.

015-62899

23

Larvik

Bergselva nedst.

015-57052

2

Larvik

Holtanbekken
(Svinevik)

015-83891

Larvik

Agnesbekken

015-83893

Larvik

Andviksstrandbekken

015-83894

Larvik

Foldvikbekken

015-56990

Larvik

Storejordetbekken

015-85248

Larvik
Larvik

Hovlandbekken
(Viksfjord)
Skisakerbekken
(Viksfjord)

015-83890
015-83889

Periode (n
prøver)
2013-2020
(32)
2013-2020
(32)
2012-2020
(36)
2017-2020
(13)
2017-2020
(14)
2017 (2)
2012-2020
(36)
2018-2020
(12)
2017-2020
(14)
2017-2020
(14)

Tot-P µg/ l (snitt)

Orto-P µg/ l (snitt)

TKB/ E.coli ant./100 ml
(median)

74

DÅRLIG

53

DÅRLIG

500

DÅRLIG

77

DÅRLIG

43

DÅRLIG

300

DÅRLIG

20

GOD

9

GOD

100

MODERAT

40

MODERAT

21

MODERAT

300

DÅRLIG

42

MODERAT

26

MODERAT

530

DÅRLIG

62

DÅRLIG

30

MODERAT

310

DÅRLIG

75

DÅRLIG

56

DÅRLIG

640

DÅRLIG

265

SVÆRT DÅRLIG

220

SVÆRT DÅRLIG

315

DÅRLIG

323

SVÆRT DÅRLIG

165

SVÆRT DÅRLIG

635

DÅRLIG

5283 SVÆRT DÅRLIG

4871

SVÆRT DÅRLIG

950

DÅRLIG
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Tilstanden for planteplanktonet i Borrevannet i 2020 var «moderat» (Tabell 13), mens tilstanden i
Akersvannet var «dårlig» (Tabell 14).
Tabell 13. Planteplanktonanalyser fra Borrevannet (Horten kommune). Kilde: Skjelbred 2020.

Tabell 14. Planteplanktonanalyser fra Akersvannet (Tønsberg og Sandefjord kommuner). Kilde:
Skjelbred 2020.

Kystvann
Vannområdet Horten-Larvik samarbeidet med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om
bløttbunsfaunaundersøkelser i Byfjorden (Tønsberg/ Færder), Vrengen (Færder), Larviksfjorden og
Stavern (Larvik). Lokalitetene ble valgt ut fra behovet for å dekke kunnskapshull. Analyseresultatene
forventes å være tilgjengelige i april 2021.
I tillegg gjennomførte vannområde Horten-Larvik og Larvik kommune miljøgiftundersøkelser i
Stavern havns sedimenter. Disse vil utgjøre kunnskapsgrunnlaget for å kunne utarbeide en
risikovurdering og, ved behov, fortsette med utarbeidelse av en tiltaksplan (Lenke til rapport). I
tillegg ble det initiert kontakten med relevante forskningsinstitutter for å gjøre en vurdering av den
økologiske status i havna. Slike vurderinger vil bli gjort av NIVA i løpet av våren 2021.
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4. Økonomi
4.1.

Regnskap vannomr åde Aulivassdr aget 2020
Regnskap
2019

Regnskap
Budsjett 2020 2020

Inntekter
Refusjon Holmestrand
46 000
Refusjon Re
62 000
Refusjon Horten
Refusjon Tønsberg
62 000
Refusjon Sandefjord
62 000
Andel Vestfold Fylkeskommune
139 000
Statlige midler - Vest Viken vannregion*
180 000
Overvåkingsmidler - Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark*
124 000
Midler fra Fylkeskommunen, Borgen
Mølle
Fondsmidler
0
Sum
675 000
Utgifter
Fastlønn
271 008
Pensjon øvrige ansatte KLP 18
47 553
Arbeidsgiveravgift
45 659
Kontorleie, reiseutgifter, møter, kurs,
telefon/ data, utstyr
27 280
Vannovervåking - konsulenttjennester
152 871
Årets Vannanalyser VestfoldLab

46 000
0

46 000
0

Budsjett
2021

124 000
62 000
139 000
180 000

124 000
62 000
139 000
180 000

44 000
0
19 000
126 000
63 000
151 500
151 500

80 000

85 000

80 000

0
631 000

100 000
0
736 000

96 000
731 000

303 000
51 000
50 000

306 815
41 784
47 965

303 000
51 000
50 000

20 000
207 000

25 736
111 443

20 000
307 000

54 165

60 200

-

42 711

Årets bunndyranalyser
Årets Miljøgiftanalyser i Vann

20 210

NIVA - Årets Planteplanktonanalyser

37 406

19 900
38574

38 600

Prosjekt sedimentundersøkelser i innsjøer

60 000

Borgen Mølle

100 000

Miljøgiftanalyser i Vann året før

8 530

0

Bunndyr ferskvann året før

1 100

9 000

NIVA - Planteplanktonanalyser innsjøer året før

42 914

Sum
Udisponert eller overforbruk

544 371
130 629

631 000
0
Fond før resultat
2020:
Fond etter resultat
2020:
Estimert fond etter
resultat 2021:
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18704

19 300

533 743
202 257

731 000
0

218569
420 826
324 826
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4.2.

Regnskap vannomr åde Hor ten-Lar vik 2020
Regnskap Budsjett
2019
2020

Inntekter
Refusjon Horten
50 000
Refusjon Tønsberg
50 000
Refusjon Færder
50 000
Refusjon Sandefjord
50 000
Refusjon Larvik
50 000
Andel Vestfold Fylkeskommune
139 000
Statlige midler - Vest Viken vannregion
180 000
Overvåkingsmidler - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 177 000
Sandefjord kommune - bidrag til problemkartlegging ve
Beinskjæra dumpeområde 2018
80 000
Refusjon fra staten. Konferanse Finland.
16 248
Tilskudd Fylkesmannen - Acricat 2017
30 000
Bidrag Larvik kommune miljøgiftundersøkelser Stavern
Bidrag Larvik kommune bløtbunnsfaunaundersøkelser
Stavern
Bruk av fondsmidler
347 238
1 219
Sum
486
Utgifter
Fastlønn
274 336
Pensjon øvrige ansatte KLP 18
47 790
Arbeidsgiveravgift
45 632
Kontorleie, reiseutgifter, møter, kurs, telefon/ data, utstyr
48 874
Årets vannovervåking og konsulenttjennester
130 091

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
139 000
180 000
90 000

Regnskap Budsjett
2020
2021

50 000 54 320
50 000 54 320
50 000 54 320
50 000 54 320
50 000 54 320
139 000 162 960
180 000 162 960
85 000 90 000

0
0
0

0
0
0

0
0

-

-

52 950

-

-

23 650
96 000

30 000

0

689 000

654 000 860 120

303 000
51 000
50 000
20 000
265 000

301 839 303 000
42 685 51 000
46 766 50 000
27 006 20 000
220 255 362 590

Vannanalyser VestfoldLab

87 000

80 640

91 350

Miljøgiftanalyser i Vann

6 821

3 360

0

NIVA - Planteplanktonanalyser innsjøer

36 270

37420

38 000

El-fiske
Miljøgiftundersøkelser Stavern Havn (2020-2021)

31500
0

30 800

Bløtbunnsfaunaundersøkelser i Stavern (2020-2021)

47 300

Prosjektering Unneberg

7 000

Prosjekt sedimentundersøkelser i innsjøer

Vannovervåking - konsulenttjenester året før

75 100

110 840

672 763

73 210

NIVA- Bløtbunnsfaunaundersøkelser

238 614

50 000

Bunndyr ferskvann

3 354

11 400

4 500

NIVA - Planteplanktonanalyser innsjøer

20 795

18 135

18 710

Miljøgiftundersøkelser i sediment langs Vestfoldkysten

280 000

Agricatkjøring 2017-2019

130 000

1 219
486 689 000
0
0

Sum
Udisponert eller overforbruk
29

638 551 859 800
15 449
320
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Fond før resultat 2020: 132409
Fond etter resultat 2020: 147 858
Estimert fond etter resultat 2021: 52 178

Eget samlet regnskap for prosjekter som har fått tilskudd fra Miljødirektoratet
Restaureringsprosjekter
Regnskap 2020 Budsjett 2021
Inntekter
Tilskudd Mdir Djupsundbekken 2020 (fond)
130 000
(57 051)
Tilskudd Mdir Unnebergvassdraget 2020 (fond)
440 000
(417 980)
Tilskudd Mdir Tokenesbekken 2020 (fond)
420 000
(407 040)
Tilskudd Mdir Holtanbekken 2017 (fond)
0
(252 040)
Sum
990 000
1 134 111
Utgifter
Restaurering - Holtanbekken - prosjektering
12 960
Restaurering - Holtanbekken - gjennomføring
252 040
Restaurering - Djupsundbekken - prosjektering
12 960
Restaurering - Djupsundbekken - anleggsarbeid
59 989
Restaurering - Djupsundbekken - grus
7 377
Restaurering - Djupsundbekken - beplanting
49 674
Restaurering - Unnebergvassdraget - prosjektering
22 020
Restaurering - Unnebergvassdraget - grunnundersøkelser
183 000
Restaurering - Unnebergvassdraget - demning
35 000
Restaurering - Unnebergvassdraget - gjenåpning
199 980
Restaurering – Tokenesbekken (tilbakebetaling)
12 960
407 040
Sum
120 889
1 134 111
Udisponert eller overforbruk
869 111
0
Restaureringstiltak
Fond før resultat 2020: 265 000 (Holtan)
Fond etter resultat 2020: 1 134 111
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Årsregnskap og årsberetning 2020
Utvalg
Eldreråd
Inkluderingsråd
Klimaråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsråd
Hovedutvalg for helse
Hovedutvalg for kommunalteknikk
Hovedutvalg for oppvekst
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyret
Kommunedirektørens innstilling
1. Færder kommunes årsregnskap godkjennes
2. Årsberetning tas til etterretning
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes

Møtedato
26.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
27.04.2021
28.04.2021
28.04.2021

Saksnummer
017/21
010/21
021/21
018/21
014/21
014/21
105/21
019/21

Vedlegg:
Årsberetning 2020 Færder kommune
Regnskap 2020 Færder kommune
Revisors beretning Færder kommune 2020
611701 Håvaldsrødveien 12 - omlegging til elektrisk oppvarming
613001 Kløverveien 1 - etterisolering og oppgradering
614701 Solhaugveien 2 - strøminntak
617001 Lysakerveien 5 - energitiltak isolasjon, vinduer, mm
660014 Brannsentraler i barnehager
660019 Energimålere SD-anlegg
701009 Fyn - universelt utformet toalett
701014 Randineborg - universelt utformet toalett
701016 Rosanes lekeplass
701020 Badeflåter 3 stl
710052 Ormelet - driftsoverløp og overvann
213004 Brattås skole - gjerder og ballfangernett
214009 Føynland skole - nødlys
214010 Føynland skole - oppgradering innerdører
218007 Oserød skole - oppgradering brannalarmsentral mv
219002 Teie skole - utbedring av uteområdet
219008 Teie skole - utvendig oppgradering
220001 Torød skole - ombygging elevtoaletter
222008 Borgheim skole - nytt gulv og oppgradering kjøkken
223001 Teigar ungdomsskole - utbedring eksponert isolasjon i vegg
224002 Tjøme ungdomsskole - nytt skolekjøkken
236003 Hårkollen barnehage - utebase
236004 Hårkollen barnehage - arbeidsstasjoner ansatte
239003 Teiehøyden barnehage - garderober
239004 Teiehøyden barnehage - utebase
340406 Veumåsen bfs - HCvennlig leilighet
340703 Møllebakken bfs - opplegg oppvaskmaskin
350010 Bjønnesåsen bbs - kjøling
350011 Bjønnesåsen bbs - oppgradering lys
360001 Smidsrød helsehus - gulv sentralkjøkken
413001 kommunale kaier_anløpsbrygger
602101 Vestre Bolæren -molo_bølgebryter
602608 Østre Bolæren flytebrygge
603501 Ildverket - brygge
605304 Tjøme idrettshall - LED-belysning
610403 Ekebergveien 10 - utvidelse automatisk slukkeanlegg
610801 Dueveien 24 - utvendig oppgradering og nytt oppvarmingssystem
611403 Hjemsengveien 15 - ombygging til personalkontor
611606 Hjemsengveien 9,11,13 - kjøling
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
I tråd med budsjett og regnskapsforskrift avlegges Færder kommunes regnskap for 2020 med et
regnskapsmessig resultat lik 0. Netto driftsresultat utgjør et overskudd på 30 mill. kr og er bedre enn
budsjettert.
Innledning
Årsregnskapet for 2020 er avlagt etter Forskrift 7. juni 2019 nr 714 om økonomiplan, årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Årsregnskapet består av

driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter
regnskapsårets slutt. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret.
Kopi av revisjonsberetningen skal oversendes formannskapet og kontrollutvalget.
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas, og
kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før de avgir sin innstilling til
kommunestyret.
Kommunedirektøren utarbeider årsberetningen og fremmer denne for det organ kommunestyret
bestemmer. Årsberetningen oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til
årsregnskapet. Årsberetningen skal behandles i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal
behandles.
Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning er publisert på kommunens hjemmeside.
Kontrollutvalget har fått rsregnskap og årsberetning til behandling. Vedtaket fra
kontrollutvalget vedlegges saken når dette mottas.
Faktagrunnlag
Driftsregnskapet
Samlede driftsutgifter inkl. avskrivninger for 2020 utgjør 2 268 mill. kr, mens de samlede
driftsinntektene utgjør 2 297,3 mill. kr. Dette gir et positivt brutto driftsresultat, differansen mellom
kommunens løpende inntekter og utgifter, på 29,2 mill. kr. Korrigert for eksterne
finansieringstransaksjoner og avskrivninger utgjør netto driftsresultat 30 mill. kr.
Budsjettet for 2020 ble vedtatt delfinansiert med bruk av frie fond og med forventning om negativt
netto driftsresultat. Koronapandemien har påvirket de økonomiske rammebetingelsene for året.
Reduserte finanskostnader, pensjonskostnader, kostnader til lønnsoppgjør, overskudd på
selvkostregnskapet og mottak av bundne tilskuddsmidler har bidratt til et bedret netto driftsresultat.
Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens driftsutgifter og driftsinntekter siste tre år.

Færder kommune har hatt en økning i driftsutgifter fra 2019 til 2020 på 1,4 % inkludert
avskrivninger. Kommunens utgiftsvekst er redusert som følge av lavere pensjonskostnader og et
redusert lønnsoppgjør. Kommunens inntekter har en lavere vekst i 2020 enn i 2019 som følge av tap
på skatteinntekter, billettinntekter, utleieinntekter og brukerbetalinger. Tapte inntekter er
kompensert med økte statlige overføringer til kommunene for å utligne de negative konsekvensene
koronapandemien har hatt på kommunens inntekter og utgifter. Samlet for året har veksten i
inntekter vært høyere enn veksten i utgifter og bidratt til en positiv utvikling på kommunens netto
driftsresultat.
Pandemiens samlede direkte og indirekte konsekvenser for kommunens årsregnskap er beregnet å
utgjøre 59,3 mill. kr.

Dette forklarer hele avviket mellom budsjettert og faktisk netto driftsresultat i 2020. Kommunens
ordinære drift har gått som budsjettert. Et bedret netto driftsresultat har styrket kommunens
fondssituasjon ved årsskifte, men forandrer ikke kommunens behov for omstilling i årene som
kommer, da hendelser i 2020 ikke utgjør en varig endring i kommunens drift.
Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet viser anskaffelser av varige driftsmidler med en økonomisk levetid på 3 år
eller mer og anskaffelseskostnad over kr. 100 000. I tillegg blir utlån og avsetninger ført her.
Ubrukte budsjettmidler er overført til 2021, jfr. K.sak 25/21. Investeringsregnskapet for 2020 er
avsluttet i balanse.
Det er i 2020 investert for 380 mill. kr mot 196,1 mill. kr i 2019. Investeringene knytter seg til
investeringer i skole, idrett, helse og omsorg, oppgraderinger av vann og avløp, veier, park og
naturområder. Investeringsnivået er lavere enn budsjettert som følge av forsinket fremdrift i enkelte
større prosjekter.
Finansieringen skjer ved bruk av lånemidler, tilskudd, fondsmidler og mva-kompensasjon. I 2020
utgjør finansiering fra kommunens egenkapital 15,3% av det samlede finansieringsbehovet for
kommunens egne investeringer.
Balanseregnskapet
Balanseregnskapet viser bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital pr. 31.12.2020.
Kommunens anleggsmidler er økt fra 3,5 mrd. til 3,75 mrd. Økningen skyldes blant annet nye
investeringer. Kommunens omløpsmidler utgjør 962,7 mill. kr hvor bankinnskudd utgjør 665,8 mill.
kr. 258 mill. kr av kommunens bankinnskudd er plassert på konto for bundet innskudd for bedre
rentebetingelser.
Fondsmidler er økt fra 464 mill. kr til 492 mill. kr. Kommunens fondsmidler består av følgende
hovedposter:

Bundne driftsfond er økt fra 34,8 til 48,7 mill. kr. Hovedårsaken til økningen skyldes overskudd i
selvkostordningene vann, avløp og renovasjon som er avsatt til bundne fond med om lag 9,5 mill.kr.
Det er også avsatt midler tilknyttet tiltakspakke vedlikehold Covid-19 med 7,3 mill.kr.
Ubundne investeringsfond er redusert med 10 mill. kr i 2020 og knytter seg til finansiering av årets
investeringer.
Økningen i bundne investeringsfond knytter seg til ekstraordinære innfrielser startlån. Midler
tilbakeføres husbanken i 2021.

Kommunens disposisjonsfond er økt fra 280,9 til 301 mill. kr i 2020. Økningen skyldes kommunens
regnskapsmessige resultat 2020. Kommunens største disposisjonsfond er Premieavviksfond (126,7),
Bufferfond (110,3), Rentesikringsfond (26,2) og Prosjekt statlig barnevernsfond 12,2 mill. kr.
Kommunens samlede disposisjonsfond utgjør 301 mill. kr. Dette tilsvarer 13,1% av kommunens
brutto driftsinntekter. Iht vedtatte handlingsregler skal kommunen til enhver tid ha en fondsreserve
på minimum 5%.
Kommunens samlede lånegjeld er økt fra 2 541 mill. kr til 2 776 mill. kr. Deler av lånekostnadene er
finansiert gjennom gebyrinntekter og innbetalinger på formidlingslån. Rente- og avdragsutgifter er
økt med 3 mill. kr i 2020 og utgjør 138 mill. kr. Dette utgjør 6 % av kommunens brutto driftsinntekter,
som er tilsvarende andel som for 2019.
Kommunens samlede egenkapital er økt fra 1,6 mrd. til 1,9 mrd.
Finansielle handlingsregler / måltall
Økonomien i Færder kommune blir utfordret som følge av forventet demografiutvikling, med færre
yngre, økt antall eldre og strammere økonomiske rammer. Kommunestyret har vedtatt finansielle
handlingsregler som skal bidra til at kommunens samlede økonomi utvikler seg i riktig retning og
sikrer handlefrihet i kommende år. Nedenfor vises status per 2020 for disse målsettingene.
Regnskap
Måltall
2020
Resultatgrad
1,30
>1,75 %
%
Fondsreserve
>5,0 %
13,1%
Rentesikringsfond
1,0
>0,5 %
%
Egenkapitalfinansiering
15,3
>15 %
%
Gjeldsgrad
63,3
<75 %
%
Finansrapportering ihht. finansreglement
Ledig likviditet
Kommunedirektøren skal i forbindelse med tertialrapportering, legge frem rapporter for
kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge frem en rapport for
kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
Rapporten skal minimum angi følgende:
Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og i prosent av de
samlede midler til driftsformål.
100 % av kommunens ledige likviditet er plassert i bank per 31.12.2020. Det er plassert 258 mill. kr
på bundet innskudd som gir en ekstra renteavkastning utover ordinær innskuddsrenter. Totalt har
Færder kommune 665 mill. kr innestående i bank per 31.12.2020. Eksklusiv skattetrekksmidler og
bundet innskudd har kommunen kr 367 mill. kr innestående på bank for å dekke utgifter til løpende
drift og investeringer.
Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter

100 % av kommunes likviditet er plassert på bankkonto hos Sparebank 1 BV som er Færder kommune
sin hovedbankforbindelse. Kommunene har i 2020 hatt en rente lik 3 måneders NIBOR + en fast
margin på innskudd. Per 31.12.2020 var innskuddsrenten 0,99 %. Det er gjennomført anbud på
kommunens hovedbankavtale i 2020. Kommunens avtale med Sparebank 1 BV ble videreført for de
neste 3 årene, men opsjon på forlengelse med ytterligere ett år. Sparebank 1 BV sitt tilbud til Færder
kommune var det tilbudet som både hadde de beste innskuddsbetingelsene og de beste
gebyrbetingelsene.
Kommunedirektørens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning,
vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.
Kommunen har en lav risikoeksponering da 100% av kortsiktige likvider er plassert på kommunens
bankkonto. Risikoen kunne vært ytterligere redusert dersom pengene hadde vært fordelt på flere
banker. Sparebank 1 BV har levert gode resultater for regnskapsåret 2020. Sparebanken er en solid
bank med en tilstrekkelig kapitaldekning. Pengemarkedsrenter med lav risiko er vurdert til
ikke å kunne gi en tilstrekkelig meravkastning utover kommunens plasseringer på bundet
innskuddskonto.
Kommunedirektørens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i
finansreglementet
Likvide midler innenfor retningslinjene satt i finansreglementet.
Gjeld
Kommunedirektøren skal i forbindelse med årsavslutningen samt ved 2. tertial rapportere til
kommunestyret på status for gjeldsforvaltningen. For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres om
følgende:
Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing)
I Husbanken er det i 2020 foretatt låneopptak til videreutlån med 40 mill. kr. Det er videre tatt opp
lån for finansiering av vedtatte investeringer 2020 på til sammen 300 mill. kr. Årets faktiske
låneopptak er lavere enn budsjettert låneopptak som følge av forsinkelser i underliggende
investeringsprosjekter.
Eventuell konvertering av eldre lån
Det er i 2020 foretatt ekstraordinær nedbetaling av gjeld tilknyttet husbanklån til videreutlån med til
sammen 10,5 mill. kr. Koronapandemien medførte en nedjustering av renteprognoser for de
nærmeste årene. I løpet av året falt prisene på fastrentelån til historisk lave nivåer. Som følge av
dette, samt at flere av kommunens eldre fastrenteavtaler utgår de nærmeste årene er det inngått
nye fastrenteavtaler våren 2020 på 4 eksisterende lån på til sammen 214 mill. kr. En fastrenteavtale
er utløpt og lån på 42 mill. kr er videreført med flytende rente. Ett sertifikatlån på 200 mill. kr er
konvertert til grøntlån i 2020. Grøntlån er innvilget kommunen for å finansiere byggingen av ny
Labakken skole og gir kommunen bedre lånebetingelser enn ordinære lånebetingelser hos
kommunalbanken.
Sammensetning og verdi av låneporteføljen fordelt på de ulike typer passiva
Per 31.12 har Færder kommune 2,8 mrd kr i gjeld hvorav 38% er fastrentelån og 62% er på
flytende PT rente eller 3 mnd nibor. Fordelingen er innenfor rammene som er vedtatt i gjeldende
finansreglementet mht fast og flytende rente.
Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding
Vektet løpetid på låneporteføljen er 20 år og 9 måneder. Nytt finansreglement ble vedtatt 16.
desember 2020. I nytt finansreglement er strategi for løpetid på lån redusert. Ny øvre grense for
løpetid er vedtatt å være 20 år. Endringen av intervall i finansreglementet på slutten av året har
medført at kommunens låneportefølje ligger marginalt over nytt intervall de siste dagene av året.
Låneporteføljen er tilpasset nye intervaller i 1. tertial 2021. Veid gjennomsnittlig løpetid for

fastrentelån skal til enhver tid ligge mellom 2 og 8 år jfr. finansreglementet for Færder kommune.
Gjennomsnittlig lengde på fastrentelån utgjør per 31.12. 4 år og 10 mnd.
Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser
Låneopptak i sertifikatmarkedet er gjort ved anbudsforespørsel til flere banker. Tilbydere innenfor
ordinære kommunale lån utgjør i hovedsak Husbanken, Kommunalbanken og KLP. Gjennomsnittlig
rente på kommunenes totale låneportefølje er redusert fra 2,26% i 2019 til 1,45% i 2020.
Gjennomsnittlig rente på lån med fast rente er redusert fra 2,45% i 2019 til 2,39% i 2020.
Kommunedirektørens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding
og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet,
samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov.
Det skal tas opp ytterligere lån i perioden fremover og det må i denne sammenheng vurderes
andelen lån med fast og flytende rente. Per 31.12.2020 er kommunen 100% rentesikret som følge av
andelen fastrentelån, lån med rentedekning og innestående midler på bank. I tillegg er det
opparbeidet seg et rentebufferfond som beløper seg til 26 mill. kr etter årets fondsdisponeringer. En
økning i eget rentebufferfond tilsier at kommunen kan redusere andelen fastrentelån fremover.
Utvikling i låneavdrag sammenstilt med kommunens krav til minste tillatte avdrag.
Krav til minsteavdrag overholdes. For 2020 er det innbetalt 89,7 mill. kr i avdrag på lån. Minstekravet
for avdragsbetalinger i 2020 beløper seg til 85,5 mill. kr
Kommunedirektørens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i
finansreglementet
Vedtak av nytt finansreglement 16. desember 2020 har medført at kommunens veide
gjennomsnittlige løpetid på total låneportefølje ligger marginalt over nytt vedtatt intervall de siste
dagene av året. Nytt tillatt intervall utgjør mellom 10 og 20 år. Låneporteføljens veide
gjennomsnittlige løpetid per 31.12.2020 utgjør 20 år og 9 mnd. Løpetiden er tilpasset nytt intervall i
2021.
Avslutning av investeringsprosjekter
Investeringsprosjekter under 5 mill. kr kan ifølge investeringsreglementet avsluttes som en del av
kommunedirektørens periodiske regnskapsrapportering til kommunestyret, herunder årsregnskapet.
Investeringsmidler bevilget gjennom Rehabiliteringsplanen og Boligfornyingsprogrammet i
årsbudsjettet har vært fordelt av hovedutvalget for kommunalteknikk i løpet av året. Prosjekter
bevilget i årsbudsjettet eller i hovedutvalg for kommunalteknikk er avsluttet i kommunestyret ved
behandling av tertialrapporteringen. Sluttregnskap med kommentarer for prosjekter under 5 mill. kr
som er ferdig i 2020, men som ikke er formelt avsluttet, er vedlagt saken for sluttbehandling. Samlet
for 2020 er 56 prosjekter med en budsjettramme under 5 mill. kr ferdigstilt.

Prosjekter avsluttet i 1. tertial 2020:
237002 - Labakken barnehage - nytt gjerde
239002 - Teiehøyden barnehage - varmekabler utetrapp
330205 - Borgheim bo- og servicesenter, utebelysning
350007 - Digitalt tilsyn Bjønnesåsen
350103 - Bjønnestoppen – ledlamper
610402 - Rederboligen - oppgradering kjøkken
611604 - Hjemsengveien 9, 11, 13 - parkering handicapscootere
615901 - Smed Larsens vei 14-16 Energitiltak
710059 – Nøtterøy Kirke – separering
710077 – Opprydding Grepan Øst – VA
720015 –Veierland oppgradering veistandard

Prosjekter avsluttet i 2. tertial 2020:218004 - Oserød skole – oppgradering av tumlerom
222006 - Borgheim ungdomsskole – oppgradering brannalarmsentral mv
236002 - Hårkollen barnehage – belysning, brannsikring, Enøk
330302 - Rødstoppen og Ekornrød – ombygging av leilighet til kontor
350805 - Tjøme omsorgssenter – utvidelse fellesstue og –kjøkken
360007 - Smidsrød helsehus – ny resepsjonsløsning
Prosjekter til avslutning i 3. tertial 2020:
Følgende prosjekter er vedlagt saken for avsluttende behandling:
213004
- Brattås skole – gjerder og ballfangernett
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 62.902. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
214009
- Føynland skole – nødlys
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 171.768. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
214010
- Føynland skole – oppgradering innerdører
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 22.693. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
218007
- Oserød skole – oppgradering av brannalarmsentral og nød- og ledelys
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 80.573. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
219002
- Teie skole – utbedring av uteområdet
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 41.506. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
219008
- Teie skole – utvendig oppgradering
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 39.435. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.

220001
- Torød skole – ombygging elevtoaletter
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 166.912. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
222008
- Borgheim skole – nytt gulv og oppgradering kjøkken
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 16.281. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
223001
- Teigar ungdomsskole – tiltak knyttet til eksponert isolasjon
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 25.131. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
224002
- Tjøme ungdomsskole – nytt skolekjøkken
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 48.558. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
236003

- Hårkollen barnehage – utebase

Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 9.246. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
236004
- Hårkollen barnehage – arbeidsstasjoner ansatte
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 33.772. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
239003
- Teiehøyden barnehage – ombygging garderober
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 261.880. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
239004
- Teiehøyden barnehage – utebase
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 15.586. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
340406
- Veumåsen bofellesskap - HC-vennlig leilighet
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 4.559. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
340703
- Møllebakken bofellesskap - opplegg oppvaskmaskin
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 151.083. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
350010
- Bjønnesåsen bbs - kjøling
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 7.000. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
350011
- Bjønnesåsen bbs - oppgradering lys, nødlys og ledelys
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 10.519. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
360001
- Smidsrød helsehus – gulv sentralkjøkken
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 59.074. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.

605304
- Tjøme idrettshall – ny LED-belysning
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 22.000. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
610403
- Ekebergveien 10 – utvidelse automatisk slukkeanlegg
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 5.247. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
610801
- Dueveien 24 – utvendig oppgradering
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 67.717. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
611403
- Hjemsengveien 15 – ombygging til personalkontor
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 4.494. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
611606

- Hjemsengveien 9, 11, 13 – kjøling ventilasjonsanlegg

Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 85.796. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
611701
- Håvaldsrødveien 12 – omlegging til elektrisk oppvarming
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 115.302. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
613001
- Kløverveien 1 – etterisolering og oppgradering
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 55.007. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
614701
- Solhaugveien 2 – Tilpasse strøminntak til endret bruk samt senke brannfaren
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 232.590. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
617001
- Lysakerveien 5 – energitiltak isolasjon, vinduer, mm
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 142.194. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
660014
- Brannsentraler i barnehager
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 490.940. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
660019
- Energimålere SD-anlegg
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 200.079. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
413001 – Kommunale kaier/anløpsbrygger
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 296.648. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
602101 – Vestre Bolæren –molo/bølgebryter
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 281.322. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.

602608 – Østre Bolæren flytebrygge
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 151.664. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
merforbruket foreslås dekket av ubrukte lånemidler.
603501 – Ildverket- brygge
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 48.000. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
701009 – Fyn –universelt utformet toalett
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 315.513. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
701014 - Randineborg-universelt utformet toalett
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 184.800. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
701016 - Rosanes lekeplass

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 10.752. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
701020 – Badeflåter -3 stk
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 71.660. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
710052 – Ormelet-driftsoverløp og overvann
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 464.659. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler.
Prosjektregnskap for det enkelte prosjekt med kommentarer er vedlagt saken.
Konklusjon
Kommunens årsregnskap viser et netto driftsresultat på 30 mill. kr og et regnskapsmessig
resultat lik 0. Eksterne hendelser i 2020 har medført et bedre netto driftsresultat enn budsjettert.
Justert for eksterne hendelser er resultatet tilknyttet kommunens virksomhet som budsjettert.
Kommunens behov for driftsforbedringer og omstilling er uendret etter avslutning av regnskapsåret.
Kommunens fondssituasjon er styrket og bidrar til at kommunen er bedre rustet for omstilling enn
ved inngangen til 2020.
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1 Kommunedirektørens kommentarer
Koronaåret 2020
Den 12. mars ble de mest inngripende tiltak i fredstid innført i Norge. Dette for å hindre spredning av Covid-19 viruset.
Tiltakene har preget samfunnet og økonomien gjennom hele 2020. Økonomisk ble året preget av ustabile
internasjonale markeder, økonomiske svingninger og økte utgifter knyttet til uforutsette koronaaktiviteter og
krisehåndtering. På den andre siden ble året Færder kommune sitt beste besøks år noensinne. De fleste nordmenn har
hatt ferie i Norge og dette bidro til at mange la sommerferien til Færder. Flere har også oppholdt seg på hyttene
utenom høysesong. Dette har vært positivt for mange næringsdrivende i kommunen.
Eksterne faktorer som lavere rentekostnader, lavere pensjonsutgifter, lavt lønnsoppgjør og statlige Covid-19
kompensasjoner er blant de viktigste årsakene til at regnskapsåret avsluttes bedre enn forventet.
Netto driftsresultat utgjør 30 mill. kr i overskudd. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
økonomi (TBU) har beregnet at netto driftsresultat, på sikt minst bør utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. For Færder
utgjør dette måltallet 1,3% i 2020.
Justert for eksterne hendelser viser regnskapet at kommunens ordinære drift går med et underskudd som budsjettert i
2020. Viktigheten av videre arbeid med omstilling og effektivisering av kommunens drift er avgjørende for en sunn og
bærekraftig økonomi for Færder kommune i tiden fremover.
Måltall for sunn økonomi
Kommunestyret har vedtatt finansielle handlingsregler som skal bidra til at kommunens samlede økonomi utvikler seg i
riktig retning og sikrer handlefrihet i kommende år. Regnskapet for 2020 avlegges med en fondsreserve på 13,1 % av
brutto driftsinntekter. Dette tilsvarer 301 mill. kr i disposisjonsfond. Dette er over målkravet på 5 %. En tilstrekkelig
fondsreserve er viktig i den omstillingsperioden kommunen er inne i. Av frie fond er 26 mill. kr avsatt for å kunne
håndtere uforutsette renteøkninger. I 2020 er 15,3 % av egne investeringer finansiert med egne midler. Dette har
redusert behovet for nye låneopptak. Andelen gjeld som belaster kommunens drift utgjør 63,3% av kommunens brutto
driftsinntekter. Dette er innenfor målsettingen, men stigende.
Høy investeringsaktivitet
Regnskapsåret 2020 har det høyeste investeringsnivået i Færder kommunes historie. Det er i løpet av året gjennomført
investeringer for 381 mill. kr, hvor den største andelen knytter seg til bygging av ny skole og motorikkhall på Labakken.
Det er også gjennomført investeringer i barnehage, idrett, helse og omsorg, oppgraderinger av vann og avløp, veier,
park og naturområder. Aktiviteten er stor og det er en høy standard på teknisk anlegg og formålsbygg.
Befolkningsvekst og demografi
Fra å ha hatt synkende eller svakt stigende folketallsutvikling har Færder kommune hatt en befolkningsvekst over
landsgjennomsnittet i 2020. I løpet av året har kommunes folketall økt med 0,85% mens veksten for landet utgjorde
0,44%. I Færder kommune øker befolkningen i de eldste aldersgruppene mest, mens befolkningen i de yngste
aldersgruppene forventes å være synkende. Endringen skjer raskt og den medfører en omfattende omstilling i
kommunens tjenestetilbud.
Sykefravær
Covid-19 pandemien og strenge smittevernstiltak har påvirket sykefraværsstatistikken. Gjennomsnittlig sykefravær
2020 utgjorde 8% mot 7,4% i 2019. Kommunen har hatt lavest fravær sammenliknet med øvrige kommuner i Vestfold.
Satsningen på arbeid med sykefravær har gitt resultater selv om sykefraværet gikk opp i 2020.
Fremtidsfokus og omstilling
Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester til innbyggere og samtidig evne å ha blikket rettet fremover på
fremtidens utfordringer og løsninger. Alle innbyggere, særlig barn og unge, og personer som trenger særskilt støtte eller
omsorg, skal ha gode tjenester nå, og i fremtiden. Demografiske endringer og strammere offentlig økonomi krever et
systematisk og aktivt forbedringsarbeid. Kommunens utvikling og drift må hele tiden tilpasses de rammer som er gitt.
Dette krever at kommunen må effektivisere og at prioritering og fordelingen av midler blir annerledes enn tidligere. Ny
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teknologi og digitalisering gir nye måter å organisere arbeidet på, og samtidig muligheter for effektivisering og
forenkling.
Det er i 2020 gjennomført en analyse av Færder kommune på samfunns- og tjenestenivå, med et særskilt fokus på
vekst, attraktivitet og kommuneøkonomi. Det er utarbeidet scenarier for framtidig demografisk utvikling i Færder
kommune frem mot 2040. Fremtidig utgifts- og ressursbehov er analysert sammen med utvikling eller endring i
befolkningens alder og sammensetningsbehov innen sentrale kommunale tjenesteområder. Det er iverksatt internt
evalueringsarbeid innenfor en rekke tjenesteområdet som skal identifisere mulighet for omstilling og effektivisering i
tiden fremover.

Nøtterøy, 31. mars 2021
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Kommunens ledelse – politisk / administrativ

Ordfører Jon Sanness Andersen

Kommunedirektør Toril Eeg

Ytelser til ordfører og kommunedirektør fremkommer i årsregnskapets note 3.
Kommunestyret har hatt følgende sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeiderpartiet
Kristelig Folkeparti
Høyre
Fremskrittspartiet
Miljøpartiet de Grønne
Felleslista Rødt / SV
Senterpartiet
Venstre
Uavhengige (UA)

9 representanter
1 representanter
10 representanter
4 representanter
3 representanter
4 representanter
5 representanter
2 representanter
1 representant

Formannskapetssammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeiderpartiet
Felleslista Rødt / SV
Høyre
Fremskrittspartiet
Senterpartiet
Kristelig folkeparti
Miljøpartiet de Grønne
Venstre

3 representanter
1 representant
2 representanter
1 representant
1 representant
1 representant
1 representant
1 representant

Navnene på de enkelte representanter og vararepresentanter fremkommer på kommunens hjemmeside –
www.faerder.kommune.no - under Politikk og Demokrati / Kommunestyret, råd og utvalg. Samme sted finnes også
navn på medlemmene av hovedutvalgene.
Kommunens administrative ledelse i 2020:
• Kommunedirektør, Toril Eeg og hennes ledergruppe:
• Virksomhetsdirektør for oppvekst- og kunnskap, Hilde Schjerven
• Virksomhetsdirektør for helse- og omsorg, Hilde Kari Maugesten
• Virksomhetsdirektør for teknikk og miljø, Margrethe Løgavlen
• Virksomhetsdirektør for administrasjon, kultur og levekår, Laila Rognaldsen
• Økonomisjef, Kristian Holberg Lægreid
• HR-sjef, Harald Rygh
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2 Sektorenes årsrapporter
2.1Kommunedirektør og stab
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2.1.1 Organisasjonskart Kommunedirektør og stab

2.1.2 Årsmelding
Samfunnssikkerhet og beredskap
Samfunnssikkerhet og beredskap er organisert i kommunedirektørens stab. Etter vakanse i stilling ble det ansatt
beredskapskoordinator i november.
Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har i 2020 i stor grad vært preget av Covid-19 pandemi. Alle sektorer
har lagt ned et betydelig arbeid i forbindelse med pandemien.
Gjennomførte oppgaver og tiltak:
• Oppdatering av planer
• Delta ukentlige møter interkommunalt og i fylket for å følge opp råd, forskrifter og smittesituasjon
• Kriseledelse ved behov
• Oppfølging knyttet til smittevernutstyr
• Etablere og følge opp smittesporingsarbeidet
• Forberedelser til vaksinering
• Vurdering av smitterisiko for ulike arrangementer
• Opplæring av CIM for flere ansatte
• Opplæring, testing og utprøving av nødnett internt
• Sambandsøvelser nødnett med Statsforvalteren
• Utvidet antall nødnettstelefoner i forbindelse med nødvannforsyning
• Gjennomført trusselvurdering 17. mai og utarbeidet beredskapsplan
• Bistått ved utarbeidelse av eksterne og interne ROSanalyser
• Aktiv informasjonsdeling på kommunens hjemmesider og i pressemeldinger med lokale med oppdateringer
• Iverksatt og gjennomført løpende tiltak for å redusere smitterisiko blant kommunens ansatte
• Iverksatt og gjennomført lokale forskrifter ved behov
• Oppfylt krav om å tilby midlertidig bolig for ved karantene/ isolasjon
• Møter i fylkesberedskapsnettverket

Overordnete og/ eller reviderte operative beredskapsplaner:
• Plan for kriseledelsen og krisestaben
• Plan for evakuering (evakuerte og pårørende senter (EPS)
• Plan for krisekommunikasjon
• Plan for befolkningsvarsling
• Plan for atomberedskap
• Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap
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•
•

Smittevern- og pandemiplan
Diverse øvrige planer

Kommunen har etablert alternativ løsning til drikkevannskilde (nødvann), slik alle innbyggere er sikret drikkevann i tråd
med forskrifter.
Det er forventet at arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap gradvis «normaliseres» i tråd med økende
vaksinering i befolkningen. Årshjul for beredskap er utarbeidet.
Omstilling etter nedleggelse av forvarets flystasjon på Mågerø
Det er mottatt omstillingsmidler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet i 2017, 2018 og 2019, til sammen tre
millioner kroner. Midlene forutsettes benyttet til å stimulere vekst i lokale arbeidsplasser. Færder kommune har
prioritert reiselivsnæringen i omstillingsarbeidet. Kommunen har naturgitte forutsetninger for aktivitetsbasert reiseliv
og næringen antas å ha et betydelig potensial for vekst. Tønsberg og Færder kommuner utgjør et naturlig
sammenhengende reisemål og det er utarbeidet en felles besøksstrategi for kommunene. Strategien er lagt til grunn for
omstillingsarbeidet. Innsatsen i prosjektet har omfattet kompetansebygging, produktutvikling og markedsføring.
Nasjonalpark-kommune
Færder kommune har fra 2018 status som nasjonalparkkommune. Dette er en status som gis av Miljødirektoratet og er
ment å stimulere lokal verdiskaping og næringsutvikling. Kommunen kan benytte merkevaren «Norges nasjonalparker»
i kommunikasjonstiltak. Ordfører er varemedlem i styret for Foreningen Norges nasjonalparker. Foreningen er
underlagt miljødirektoratet. Færder kommune er dessuten medlem i et nettverk for «Marine Nasjonalparkkommuner»
sammen med Hvaler, Arendal, Kragerø og Grimstad kommuner.
Færder kommune har vært aktiv i realiseringen av «Skagerrakkonferansen» 29. oktober 2020. Konferansen ble
gjennomført i samarbeid med Skjærgårdsmat AS, Tønsberg kommune, Vestfold Telemark fylkeskommune, Viken
fylkeskommune, Hvaler kommune og Svinesundskomiteen. Fokuset var «bærekraftig næringsutvikling av marine
ressurser». Det var deltakere fra Norge, Sverige og Danmark.
Naturguidekurs
Færder kommune har mottatt midler fra Miljødirektoratet til utvikling av et naturguidekurs. Guidekurset er et
skreddersydd kursopplegg som skal gi kursmedlemmer status som Færderguide. Andre nasjonalparkkommuner har vist
interesse for å lage kurs over samme mal. Norges miljø- og biovitenskaplige univeritet på Ås har gjennomført
undersøkelser som viser at guiding blir stadig mer etterspurt og kan være viktig som næring eller tilleggsnæring for
mindre aktører. Færder kommune samarbeider med Universitetet i sørøst Norge (USN) som bistår i filming, det
pedagogiske opplegget og digital tilrettelegging for USNs læringsplattform Canvas.
Målgruppa for kurset er kommersielle aktører som tilbyr naturbaserte opplevelser, først og fremst i Færder og
Tønsberg kommuner. Det kan være båtturer, padleturer, gåturer, sykkelturer eller guiding i natur og lokal kultur. Deler
av kurset skal gjennomføres i en forenklet versjon som skal tilbys personer i kundefront i hoteller og andre
servicebedrifter.
Bedriftsnettverk/ klyngenettverk
Det er tatt et initiativ for å få etablert et bedriftsnettverk/ klyngenettverk for reiselivsbransjen i Færder og Tønsberg
kommuner. Dette som en oppfølging av besøksstrategien og satsingen på profesjonalisering/ kompetanseheving og
sesongutvidelse. Det er bevilget midler til stiftelsen av dette nettverket fra et kommunalt næringsfond som ble
opprettet med statlige midler med formål å skape ny lokal næringsaktivitet under pandemien.
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2.1.3 Driftsresultat og budsjettavvik

Kommunedirektør og stab utgjør 2,7 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2020 er 40,5
mill. kr mot et budsjett på 42,2 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabell
nedenfor.

Enhet
Kommunedirektør og stab

Regnskap
2020

Regulert
budsjett 2020

Avvik i kr

Forbruk i %

7 028

6 711

-316

104,7 %

HR

13 013

13 551

538

96 %

Økonomiseksjonen

15 289

15 900

611

96,2 %

5 130

6 042

912

84,9 %

40 459

42 204

1 745

95,9 %

Politikere
Sum kommunedirektør og stab

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1
mill. kr kommenteres.
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Kommentar til avvik

Enhet

Driftsutgifter har et mindreforbruk på 0,33 mill. kr som følge av
reduserte utgifter til kurs, reise, og øvrige driftsutgifter.
Resterende mindreforbruk utgjør 0,58 mill. kr og skyldes reduserte
utgifter til møtegodtgjørelse til folkevalgte og møtegodtgjørelse for
tapt arbeidsfortjeneste. Nevnte forhold har sammenheng med
redusert fysisk aktivitet som følge av Covid19 og iverksatte
smittevernstiltak.

Politikere

2.1.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel
Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2019-2023 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende
veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel.

Nr

Delmål

FNs
bærekraft s Tilt ak
mål

Drift / Invest

Komment ar

Kommunedirekt ør
101 1.3, 1.7, 2.5

9

Grunderhuset Hi5 - Fast stilli ng daglig leder Færder sin andel Drift

Gjennomført

Polit ikere
102

8.1, 8.4

9

iPad folkevalgte m/ programvare

Drift

Gjennomført

Drift

Gjennomført

HR
104

8.3, 8.4

9

Videre utrull ing GAT, flere li senser

2.1.5 Kostratall
Befolkningsprofil
FÆR
FÆR
TBG
HRT
K-GR09 Landet u/ Oslo Vestf/ Telem
Nøkkeltall
Enhet
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
1 Innbyggere
antall
26 730 26 954 57 026 27 510 665 929
4 694 359
421 882
2 Netto innflytting 1
antall
74
232
601
185
1 571
13 135
2 609
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i
3 alderen 15-74 år
prosent
1,7
2,5
2,9
3,3
2,4
2,4
2,4
4 Andel innvandrerbefolkning
prosent
13,5
13,9
15,1
16,8
14,2
16,2
15,4
1 Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger
mellom kommuner innen fylket.

1.

Færder kommune har en målsetting om 1 % årlig vekst i befolkning. Veksten fra 2019 til 2020 ble på 0,85 %.
Befolkningsveksten på landsbasis utgjorde 0,4% i 2020.
2. I 2020 er det flere som har flyttet til Færder kommune enn fra kommunen.
3. Reg. arbeidsledige har gått opp som følge av Covid-19 pandemien, men Færder kommune hadde fortsatt lavere
arbeidsledighet enn Tønsberg og Horten kommuner.
4. Innvandrere omfatter førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere.
Færder kommune hadde en lavere andel med innvandrerbakgrunn enn kommunene Tønsberg og Horten samt
snittet i Vestfold og Telemark.
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2.2 Oppvekst og kunnskap
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2.2.1 Organisasjonskart oppvekst og kunnskap

2.2.2 Årsmelding
I 2020 startet arbeid med en ny helhetlig plan for oppvekst i Færder kommune. Etter mange års fokus på bedre
tverrfaglig innsats – en arbeidsmodell for rask og riktig helhetlig innsats til barn og familier som trenger særlig
oppfølging - har oppvekstområdet som målsetting å forbedre det universelle, det som gjelder alle barn og unge.
Hvordan kan innsatsen i hjemmet, barnehagen, skolen og fritidsarenaen i større grad bidra til at barn og unge når sitt
potensial gjennom fokus på helsefremmende faktorer? Dette er en av de store utfordringene helhetlig plan skal finne
svar på.
Samtidig som oppveksttjenestene har arbeidet systematisk med forbedringsarbeid og en ny helhetlig plan, har 2020 i
stor grad vært preget av Covid-19. Arbeidssituasjonen ble endret for alle ansatte, men ståpåviljen for barn og unge i
kommunen har vært uvurderlig.
Barnehage
I 2020 har barnehagene fortsatt fokus på arbeid med kompetanseutvikling og endring av praksis for hele
personalgruppa i samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Overordnet tema for kompetanseutviklingen har vært
barnehagen som pedagogisk virksomhet samt inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning. Færder kommune
har valgt følgende tema: Ledelse og pedagogisk ledelse, kollektive refleksjons- og læringsprosesser knyttet til
barnehagebasert kompetanseutvikling, observasjon, planlegging, analyse og vurdering. Under satsingen “Inkluderende
miljø for omsorg, lek, læring og danning” har fokuset vært på vennskap og sosial kompetanse samt barnehagens arbeid
med å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp mobbing og utestenging. Høsten 2020 ble både private og kommunale
barnehager med i nettverket for matematisk kompetanse. Representanter fra barnehagene i nettverket har funksjon
som matematikkveiledere. De bidrar faglig tilbake til barnehagene, holder den matematiske kompetansen på agendaen
og kan bidra til kompetanseheving i personalet. Nettverket har 6-7 samlinger med barnehage og skole i året.
Nettverket har fokus på rammeplanens innhold, og kompetansedeling for å styrke den matematiske kompetansen. Det
gir en mer helhetlig forståelse og kan styrke overgangen fra barnehage til skole.
Flere barnehager deltar i et i pilotprosjekt for å øke den digitale praksisen i barnehagene. Når piloteringen og
kompetansedeling i arbeidsgruppen er over, skal det deles med de andre barnehagene. Deltakere fra piloteringen vil
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fremstå som “fyrtårnslærere” for de andre og vil inspirere til å bruke mer digitalisering i arbeid med barna for å berike,
utvide og forsterke aktivitetene og læringen til barna.
Pr. 15.12.20 har Færder kommune 17 årsverk spesialpedagoger i kommunale og private barnehager, herav 8 årsverk i
de private barnehager og 9 årsverk i de kommunale. Alle spesialpedagogene er med i et nettverk som ledes av fagleder
ved PPT. Nettverket møtes til faglig refleksjon, reflekterende team, drøftinger og erfaringsutvekslinger. Pr. 15.12.20 var
det 24 barn som mottok spesialpedagogisk hjelp (1,9 %) i barnehagene. Fra 2019 til 2020 er det en nedgang på 17,2 % i
antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp. Fra skoleåret 2018/ 2019 til 2020/ 2021 er det også en nedgang på 9,9 %
i antall elever som mottar spesialundervisning i 1.-4. trinn.
Skole
Fornyelsen av læreplanverket har stort fokus. Ny overordnet del og nye læreplaner i fag krever et endringsarbeid. I regi
av desentralisert ordning for kompetanseutvikling (Dekomp) har Færder hatt et samarbeid med Universitetet i Oslo.
Undervisningsmetoder som fremmer elevaktive læringsprosesser og vurdering som stimulerer til økt læring har vært
vektlagt i kompetansehevingen. I Færder kommune sin IKT-strategi fremkommer det et behov for etterutdanning
innenfor digital læring. Fagfornyelsen forutsetter kompetanseheving på dette området, og dette arbeidet er påbegynt.
Fagfornyelsen bygger opp under den universelle og helsefremmende tilnærmingen som prosessen med helhetlig plan
for oppvekst tuftes på. Færder kommunes strategi er å fremme økt inkludering ved å gjøre læringsarbeidet mer
praktisk, relevant, utforskende og virkelighetsnært. Nettverk for matematisk kompetanse, samt eksisterende nettverk
for digitalisering og leseveiledernettverket understøtter dette arbeidet. Utviklingsarbeidet «Inkludering og mestring –
alle lærer» er en del av verdigrunnlaget som er lagt til grunn for Færder kommunes retningsvalg. Skolene er godt i gang
med endret praksis. Det er gjennomført kompetanseheving av alle ansatte i forebyggingsstrategier mot utagering og
vold. Dette arbeidet skal fortsette neste skoleår. Alle skoleledere har fått opplæring i Circle of Security, og alle ansatte
skal få den samme opplæringen. Dette som bidrag til å styrke trivsel og læring.
Forebyggende helsetjenester
Helsestasjon-, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er lovpålagte tjenester. Forebyggende helsetjenester
har tilbud til barn og unge i alderen 0-20 år og deres foresatte, samt til gravide. Formålet med tjenesten er å fremme
psykisk og fysisk helse og forebygge sykdommer og skader. Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi
dem et tilbud og henvise videre ved behov. Tilbudet i tjenesten skal være universelt, og tilnærmingen skal være
individuell og befolkningsrettet. Et hovedfokus i 2020 har vært å samordne foreldreveiledningstilbudene mellom RMU,
barnevern og forebyggende helsetjenester. Det er etablert tilbud om COS-P kurs til foreldre på helsestasjonen. Psykisk
helseteam er styrket med en stilling som ivaretar teamlederrolle i psykisk helseteam og har en koordinerende rolle som
mottaker av henvendelser fra spesialistehelsetjenesten og samarbeidende instanser. Psykisk helseteam har hatt en
økning av henvendelser sammenliknet med året før. Et annet satsningsområde i 2020 har vært kompetanseheving til
helsesykepleiere i skolehelsetjenesten gjennom en ettårig utdanning i kognitiv atferdsterapi.. I 2020 har forebyggende
helsetjenester også hatt oppgaver knyttet til smittesporing og koronatelefon.
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
PPTs kjerneoppgave er å støtte skoler og barnehager ved å sikre systembistand og sakkyndig vurdering. PPT har
organisert seg slik at tjenesten er tilgjengelig med primærkontakter og økt tilstedeværelse i skole og barnehager. Dette
for å imøtekomme forventningene fra Stortingsmelding 6 «Tett på», der signalet er at PPT skal være en tilgjengelig
tjeneste som arbeider mer forebyggende. PPT jobber for å styrke det allmennpedagogiske tilbudet og økt inkludering i
barnehager og skoler. Det har vært et mål å være tilgjengelig for tidlig innsats for å utrede et «riktigere» utvalg barn og
skape rom for systembistand til skoler og barnehager. PPT har gjennom 2020 videreført satsning på systemarbeid.
Nærværsteam er opprettet for å jobbe forebyggende i forhold til elever og barn som strever med å komme til sine
opplæringsarenaer.
PPT har lovpålagte oppgaver i forhold til individarbeid og sakkyndighet. Det har vært en økning i antall henvisninger til
individrettet arbeid til PPT i 2020. Denne økningen kommer primært fra skole. Det er utfordrende for tjenesten å
prioritere systembistand i tilstrekkelig grad og samtidig overholde krav til saksbehandlingstid i individ saker med krav
om sakkyndig vurdering.
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Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU)
2020 var et år med omstilling, også for RMU.
Hybelhuset for enslige mindreårige asylsøkere i Håvaldsrødveien ble lagt ned i juli 2020. Omorganisering av tjenester til
enslige mindrårige ble igangsatt. Det er ankommet få enslige mindreårige flyktninger til landet, dette påvirker antall
som kommer til Færder kommune, og også økonomiske overføringer.
Behov for tilpassede tjenester medførte opprettelse av 4:1 tiltak for ung voksen. RMU opprettet bolig for to unge
tjenestemottakere med sammensatte og kompliserte diagnoser i godt samarbeid med regionale og lokale
spesialisthelsetjenester.
Tilbud om avlastning ble opprettet som et helårstilbud uten sommerstenging for alle barn/ unge ved RMU. I tillegg ytes
ekstra ferieavlastning til familier med behov. 30 barn/ unge mottar tilbud om times/ døgnavlastning.
Enkelte tilbud som vennegrupper, foreldreveiledning og grupper til barn som pårørende har vært endret, utsatt eller
avlyst som følge av Covid-19 restriksjoner. Barn, unge, og pårørende har fått tilbud om kompenserende tiltak som
telefon og videosamtaler.
13 ansatte har fått tilbud om utdanning som barne- og ungdomsarbeidere i løpet av 2020/ 21. Videre har den
overordnede faglige utviklingen fokusert på å etablere og utvide ressursperson-grupper knyttet til RMUs fagpilarer:
traumebasert omsorg, målrettet miljøterapi, vergemetodikk og veiledning
Barnevern
I 2020 har antall meldinger til barneverntjenesten økt fra 434 til 510. Det er flest meldinger på vold mot barn, deretter
høy grad av konflikt i hjemmet, barnets rus/ kriminalitet og barnets psykiske helse. Flere foreldre har psykiske
problemer og rus. Andel barn med tiltak i hjemmet har økt og andel barn med flytting ut av hjemmet avtar.
Barneverntjenesten får flere meldinger på barn under 6 år og flere meldinger fra barnet selv, foreldre, barnehager og
skoler. Mål for tjenesten er: tidlig inn og rett hjelp til rett tid. Tidlig innsats, universelle tiltak og lavterskeltiltak er de
største innsatsene og på dette området er to nettverkskontakter som jobber i skoler og barnehager med forebyggende
barnevern. I tillegg har Færder kommune to familierådskoordinatorer som arbeider både med barn i barnevernet, men
også med barn som ikke er i kontakt med barnevernet. Barneverntjenesten bidrar med flere tiltak til de andre
tjenestene som arbeider med barn, og dette er som et resultat av forsøksordningen.
Forsøksordningen på barnevernområdet ble iverksatt 01.04.2016. Forsøket har gitt barneverntjenesten flere muligheter
til å nå barn tidligere. Ordningen gir kommunen muligheter til å gi barn tilbud i sitt nærmiljø både når det er i behov av
tiltak i hjemmet og tiltak utenfor hjemmet. Egen tiltaksavdeling med skreddersydde tiltak, egen fosterhjemsavdeling
som rekrutterer fosterhjem i barnets slekt og nære nettverk og tiltak som kan iverksettes raskt dersom barn er i akutte
vanskelige situasjoner, gir store gevinster. Forsøksordningen har siste år i 2021, og det er stor usikkerhet til hvilke
overføringer kommunen vil få når barnevernsreformen trer i kraft 1.1.2022, likeledes hvilke konsekvenser det kan få for
tilbudet som nå er etablert.
Fritid Færder
Fritid Færder har økning i brukere av alle tilbud, med unntak av Juniorklubben på Tjøme som har uendret antall
besøkende fra 2019. Det er Fritidssenter Færder, gratisaktivitetene i skoleferiene samt BUA-ordningen som utpeker seg.
Fritidssenter Færder etablerte et rockeverksted i september 2020 ved hjelp eksterne midler fra Bufdir. Tilbudet har
vært et godt tilskudd til fritidssenteret og det har rekruttert ungdom som ikke benyttet fritidssenteret tidligere.
Rockeverkstedet har også vært utnyttet som et godt gratistilbud i skoleferiene. Selve konseptet har medført at et gratis
musikktilbud er blitt tiltak for unge med behov for kreative fritidsarenaer.
Fritid Færder tilbød gratis transport fra Tjøme ungdomsskole til Fritidssenter Færder etter skoleslutt mandager og
torsdager i perioden september – desember 2020.
BUA Færder hadde en stor utvikling i antall utlån, antall unike låntakere samt antall objekter til utlån. Covid-19
pandemien og endrede reisevaner i helger og ferier er trolig den viktigste årsaken til etterspørselsøkningen. Mange
låntakere gir dessuten uttrykk for en økt bevissthet rundt bærekraft og miljø ved bruk av BUA-ordningen. Det er stor
spennvidde i brukergruppen, og mange som låner i BUA ville trolig ikke hatt samme tilnærming og deltakelse til
friluftsaktiviteter dersom ordningen var betalingsbetinget. Innkjøpene til BUA 2020 har vært finansiert av ulike
tilskuddsordninger. Covid-19 pandemien har gjort det vanskelig å benytte seg av frivillige for å drifte BUA.
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Administrativ merkantil stab (AMS)
AMSskal sikre en organisering av administrative og merkantile oppgaver som er hensiktsmessig, kvalitativt gode og
fremtidsrettet. AMShar jobbet med følgende prosjekter:
• Etablering av IST-IOP skriv ut er også gjennomført og programmet er tatt i bruk av alle skolene.
• Digitale arbeidsavtaler og personalmeldinger er etablert med integrasjon til sak og arkivsystemet.
• Totrinns autentisering for pålogging til 365 og LMSer etablert..
• Systemeiermodell er etablert, og fellessystemer gjeldende for skole og barnehager lagt til AMSer oppdatert.
• Oppfølgingsansvar for personvernforordningen (GDPR) er lagt til AMS, og det har vært gjennomført risiko- og
sårbarhetsanalyser av programvarer.

2.2.3 Driftsresultat og budsjettavvik

Sektorens regnskap utgjør 42 % av totale midler som er brukt på sektorene. Regnskapet viser 656,6 mill. kr mot
budsjettert 668,8 mill. kr. Avvik mellom regnskapet og regulert budsjett fremkommer nedenfor.
Enhet
Virksomhetsdirektør
Skoler
Kommunale barnehager
Private barnehager
PP-tjenesten
Barnevernstjenesten
Forebyggende helsetjenester
Fritid Færder
RMU
Sum oppvekst og kunnskap

Regnskap
2020

15 148
296 048
94 565
123 909
10 044
44 243
19 294
2 325
51 064
656 639

Regulert
budsjett 2020

15 347
305 985
94 610
123 049
10 830
45 231
19 604
2 478
51 674
668 808

Avvik i kr

-

199
9 937
45
860
786
988
310
153
610
12 169

I tabellen nedenfor kommenteres avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr. innenfor sektoren.
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Forbruk i %

99 %
97 %
100 %
101 %
93 %
98 %
98 %
94 %
99 %
98 %

Kommentar til avvik

Enhet

Mindreforbruk 9,9 mill. kr gjelder i hovedsak lavere pensjonsutgifter
i Statens pensjonskasse. Mindreforbruket ble ikke varslet av
pensjonskassa og ikke budsjettregulert i løpet av året.

Skoler

PP-tjenesten

Mindreforbruk 0,8 mill. kr er besparelse netto lønnsutgifter som
følge av refusjon sykelønn og foreldrepenger.

Fritid Færder

Mindreforbruk 0,15 mill. kr gjelder lavere driftsutgifter enn
budsjettert ved at eksterne tilskuddsmidler er blitt prioritert brukt
først.

2.2.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel
Tabellen på neste side viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2020-2024 med kommentar. Alle tiltak har referanse
til tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel.

Nr.

Delmål

201

5.1, 5.2

202

FNs
Tiltak
bærekraftsmål

5.1, 5.2

10
10

Drift/
Invest

Barnehage
Åpne en ny avdeling i Teiehøyden barnehage

Drift

Styrke kommunale barnehager med ett årsverk
tegnspråkpedagog

Drift

Kommentar

Gjennomført
Gjennomført

PPT
209

5.1, 5.2

4

Videreføre PPT stilling. Finansiert med fondsmidler fra
Prosjekt statlig barnevern

Drift

210

5.1, 5.2

4

Øke PPTs kapasitet for systemrettet arbeid

Drift

Gjennomført

211

5.1, 5.2

3

Forebyggende helsetjenester barn og unge
Styrking av skolehelsetjenesten

Drift

Gjennomført

Drift

Gjennomført

Gjennomført

Barnevern
213

5.1, 5.2

4

Styrke det kommunale barnevernet da forsøket trappes
ned fra 2022
IT - Oppvekst

215

8.3, 8.4

4

Utskiftning av lærer PC etter 4 års bruk

Investering Gjennomført

2.2.5 Kostratall
Barnehager
Nøkkeltall
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere
1 1-2 år
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere
2 3-5 år
3 Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold
4 til innvandrerbarn 1-5 år
5 Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år

Enhet

FÆR
2019

FÆR
2020

TBG
2020

HRT
2020

K-GR09 Landet u/ Oslo Vestf/ Telem
2020
2020
2020

prosent

83,6

86,3

86,4

85,6

87,6

85,5

84,6

prosent
prosent

96,4
44,3

98,3
40,6

97,7
45,3

97,5
47,8

98,2
42,8

97,4
42,4

97,3
45,2

80,2
81,1
82,4
86,9
170 705 174 003 155 554 168 979

84,7
170 489

84
167 588

83,3
163 781

prosent
kr
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1.
3.
4.
5.

og 2. Færder kommune har full barnehagedekning i hht. barnehageloven. Andelen barn med barnehageplass er
over nivået for kommunene i Vestfold og Telemark.
Barnehagene i Færder kommune følger barnehagelovensnorm for pedagogisk bemanning. Pr. 15.12.20 var det to
barnehager som manglet 1,8 årsverk pedagog totalt pga sykemelding over 3 måneder.
Det er god dialog mellom barnehagemyndigheten og FINT (Flyktning- og innvandrerteamet) for å få
minoritetsspråklige barn i barnehage.
Netto driftsutgifter per innbygger for kommunale og private barnehageplasser er over nivået for
Vestfold/ Telemark-kommunene og skyldes at Færder kommune har en høyere dekningsgrad.. Færder kommune
har høyere utgifter til spesialpedagogiske tiltak enn de andre kommunene i Vestfold og Telemark. I tillegg består de
kommunale barnehagene av små og mellomstore enheter der kapasiteten ikke er fullt utnyttet ifht areal og
pedagognorm.

Barnevern
Nøkkelt all
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per
1 innbyggar 0-22 år
2 Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av
3 barnevernet (funksjon 252)

Enhet
kr
prosent
kr

4 Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader prosent

1.
2.
3.
4.

FÆR
2019

FÆR
2020

4 369
4,8

6 383
4,6

389 038 363 016
95

96

TBG
2020
7 612
3,9

HRT
2020

K-GR09 Landet u/ Oslo Vest f/ Telem
2020
2020
2020

7 814
4,1

7 696
3,6

8 042
3,7

8 158
3,9

410 356 605 116

421 235

433 312

436 619

88

90

97

100

98

Netto driftsutgifter til barneverntjenester øker som følge av en korrigering av stillinger mellom det statlige og det
kommunale barnevernet.
Antall meldinger har økt med 17,5 % fra 2019 (434) til 2020 (510), likevel har antall tiltak gått ned. Årsaken til det
er at flere av undersøkelsene har resultert i henleggelse.
Brutto driftsutgifter er redusert fra 2019 til 2020 og ligger under snittet.
Flere meldinger til tjenesten og meldinger som er av en karakter med stor bekymring, medfører at noen
undersøkelser må utvides utover 3 mnd.

Grunnskole
Nøkkelt all
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med
1 særskilt norskopplæring
Årstimer til spesialundervisning per elev med
2 spesialundervisning
3 Gruppestørrelse 2 - indikasjon på lærertetthet
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215,
4 222, 223), per innbygger 6-15 år

Enhet

FÆR
2019

FÆR
2020

TBG
2020

HRT
2020

K-GR09 Landet u/ Oslo Vest f/ Telem
2020
2020
2020

antall

33,6

41,2

33,5

51,7

42,6

36,2

37,5

antall
antall

169,5
16,8

157,3
16,3

133,4
18,1

161
16

146,1
16,3

143,1
15,4

153
16,6

106 494 116 576

114 004

116 611

114 658

kr

107 088 108 194

1.

Fordelt på antall elever som mottar særskilt norskopplæring gir Færder kommune mer enn snittet i Vestfold og
Telemark og litt mindre enn Kostragruppe 9. Antall timer vil variere ift den aktuelle elevmassens norskferdigheter
og behovet for tilstrekkelige norskferdigheter for å kunne følge ordinær undervisning.
2. Færder kommune gir i snitt flere årstimer til spesialundervisning fordelt på de elevene som
mottar spesialundervisning enn både Kostragruppe 9 og snittet i Vestfold og Telemark. I 2018 ble det i snitt gitt 127
årstimer per elev og kommunen var under andre sammenlignbare kommuner. Dette kan skyldes naturlige
variasjoner i elevmassen.
3. Gruppestørrelse 2 – lærertetthet i ordinær undervisning - i Færder kommune er tilnærmet det samme som
Kostragruppe 9 og snittet i Vestfold og Telemark, men er litt høyere enn landet uten Oslo.
4. Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren ligger under snittet i Vestfold og Telemark og Kostragruppe 9.
Helsestasjon og skolehelsetjenest en
Nøkkelt all
Enhet
Avtalte årsverk i helsestasjons- og
1 skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år
årsverk
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter
2 hjemkomst
prosent

FÆR
2019

FÆR
2020

TBG
2020

HRT
2020

K-GR09 Landet u/ Oslo Vest f/ Telem
2020
2020
2020

54,9

51,2

40,7

52,7

47,1

45,7

44,1

98,5

98,7

100,2

107,4

75,5

77

92,1
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1.

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år er i realiteten uendret.
Årsaken til at nøkkeltallet viser reduksjon er at det i 2019 ble utgiftsført flere årsverk på funksjon 232 helsestasjons
– og skolehelsetjenesten. Beregningen av avtalte årsverk direkte til helsestasjons- og skolehelsetjenesten er 45,7
for 2019 og 45,9 for 2020 og korrigerte tall viser at vi er på snittet for landet og litt over snittet i Vestfold og
Telemark og under snittet i kostragruppe 9.

2. I 2020 har noen av hjemmebesøkene av smittevernhensyn blitt foretatt på helsestasjonen.
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2.3 Helse og omsorg
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2.3.1 Organisasjonskart Helse og omsorg

2.3.2 Årsmelding
2020 har vært preget av covid-19 pandemien. Dette har påvirket alle tjenestene innenfor område helse, og det har vært
en endret arbeidssituasjon for ansatte i tjenestene. I starten av pandemien ble det opprettet en egen luftveisklinikk for
Færder kommunes innbyggere. Dette tilbudet ble etter hvert til et av samarbeidsområdene med Tønsberg kommune,
og luftveisklinikk og testklinikk ble etablert i Tønsberg kommune.
Færder kommune har en høyere andel eldre innbyggere enn de andre kommunene i Vestfold og landet som helhet.
Kommunens helse- og omsorgsplaner følger opp nasjonale anbefalinger og tilrettelegger for et aldersvennlig samfunn.
Overordnet har sektoren et etisk råd hvor ulike problemstillinger fra sektorene tas opp til drøfting. «Hva er viktig for
deg?» er ikke bare et grunnleggende spørsmål i tjenestene – det har også innvirkning på prioriteringene som gjøres.
Prosessen med å innarbeide reformen «Leve hele livet,» følger helsedirektoratets fremdriftsplan. En dreing mot mer
hjemmebaserte tjenester, mestring som gjennomgående strategi, velferdsteknologi og mobilisering av frivillighet
gjennomføres planlmessig. Tjenestene effektiviseres fortløpende. I dette er pasientsikkerhet, rett kompetanse, bruk av
velferdsteknologi, heltidskultur, høy tilstedeværelse, medarbeidere som opplever mestring og en omforent forståelse
av betydning av god planlegging av arbeidsprosesser og logistikk avgjørende. Tidlig innsats for å støtte opp om mestring
hos pasient/ bruker og dennes pårørende er avgjørende. Et tverrsektorielt nettverk for barn som pårørende er etablert.
Kommunens dagsentertilbud har i perioder gjennom året vært stengt. Det har medført behov for alternative ordninger,
og det har blitt gjennomført ambulerende tilbud. Det ble søkt og innvilget midler til videreføring av dette tilbudet.
Dagsentertilbud er et viktig tiltak for å opprettholde funksjon og mestring av dagliglivet.
Kommunene har ansvar for avansert behandling – som også i stor grad tilrettelegges i pasientens hjem. Flere alvorlig
syke pasienter ønsker å leve lengst mulig hjemme. Et palliativt forløp tilrettelegges da i nært samarbeid med pasient,
pårørende og fastlege. Et relativt lavt antall pasienter vil som følge av flere diagnoser ha behov for høy kompetanse og
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bistand mange ganger i døgnet i eget hjem. De ambulerende tjenestene representerer fleksibilitet i tjenestekjeden, og
innbyggerne har fått mulighet til å bo lengre hjemme enn tidligere.
Gjennomsnittlig botid på langtidsplass ved institusjon i Færder kommune var 29,4 måneder i 2019. I 2020 ble denne
redusert til gjennomsnittlig 27,5 måneder. Når tjenestetilbudet og behandlingskapasiteten i hjemmetjenesten øker
gjenspeiles dette i redusert botid på langtidsplass.
Nytt dokumentasjonssystem er implementert. Resultatet er bedre kvalitet i dokumentasjonen og mer effektiv drift
blant annet i helsehuset, deler av miljøarbeidertjenesten og innenfor tjenesten psykisk helse og rus. Pasientsikkerhet,
personsentrert omsorg og «Leve hele livet» er styrende for virksomhetene. Det jobbes med rehabiliteringstiltak, og
helsehuset har på tross av pandemien hatt mange pasientforløp i 2020 (860). Dette er en liten nedgang i forhold til
2019 (894 forløp).
Sykehjemmene i Færder kommune har i 2020 brukt mye ressurser på å forebygg smitte. Dette har vært vellykket. Det
har også medført at beboerne og deres familie og venner har vært mindre sammen, noe mange har uttrykt at de
savner. Fellesaktiviteter er gjennomført i mindre, faste grupper og den individuelle Aktivitetsdosetten har blitt enda
viktigere. Så langt det har vært mulig, har beboere hatt besøk, deltatt på konserter, kjørt på tur og ellers vært mer ute i
friluft.
Behandlings- og omsorgsoppgavene i sykehjemmene blir stadig mer kompliserte og intensive ettersom antallet
demenssyke i samfunnet øker. For denne gruppen øker botiden i sykehjem. Avdelingene i sykehjemmene er mer
spesialiserte og det satses på kompetanseutvikling, forskning og innovasjon. Kommunens helhetlige tilbud til
demenssyke og deres familier er definert og beskrevet på hjemmesiden.
Rus- og psykisk helsetjeneste har et utstrakt samarbeid med oppvekstsektoren spesielt knyttet til ungdom og unge
voksne. Det er innført Drop-in timer, digital selvhjelp samt utvidet kortvarig psykisk helsehjelp. Kommunen har etablert
en krisesenterplass for voldsutsatte med beskyttelsesbehov.
Færder kommune har vært programkommune i Husbanken. Mål og resultat fra dette arbeidet er rapportert videre til
Husbanken. Brannforebygging for sårbare grupper har vært prioritert i et samarbeid mellom ViB,
eiendomsforvaltningen og helse og omsorgssektoren. Færder kommune jobber videre som prosjektkommune i BUFetats forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner som rammer voksne.
Arbeidet med å implementere velferdsteknologi som en integrert del av det ordinære tjenestetilbudet innen 2021
følger planen. Arbeidet med elektronisk medisineringsstøtte til hjemmeboende ble i 2019 pilotert i sone Tjøme, og har i
2020 vært et tilbud i hele hjemmetjenesten. Arbeidet med implementering av trygghetsskapende teknologi for
hjemmeboende videreføres. Sensorer tilpasses den enkeltes behov.
Gjennom året ble det meldt 1309 utskrivningsklare pasienter. De aller fleste av disse fikk umiddelbart tilbud i
kommunen. Fordelingen mellom tjenesteområdene etter utskrivning var slik: 474 fikk hjemmetjenester, 475 fikk
intermediær/ rehabiliteringsopphold ved helsehuset, 18 pasienter fikk tilbud ved langtidsinstitusjon, 148 fikk videre
oppfølging av psykisk helse og rustjenesten og 12 pasienter fikk tilbud på øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Totalt ble
kommunen fakturert for 169 overliggerdøgn.
Avtalen mellom helse- og omsorgsdepartementet og KSom helsefellesskap gjenspeiler strukturen i samhandlingen
mellom kommunene i tidligere Vestfold fylke og Sykehuset i Vestfold HF. Samhandlingen innenfor helseområdet er
videreført. Dette vel etablerte samarbeidet er supplert med Statsforvalterens møter hvor kommuner i Vestfold og
Telemark deltar.
Færder kommune har videreført samarbeidet med Tønsberg kommune om Tønsbergregionen legevakt og øyeblikkelig
hjelp døgnopphold, hjelpemiddellager, lavterskeltilbudet Sidebygningen, miljørettet helsevern, veterinærvakt og
feltpleie. Videre har Covid-19 pandemien medført samarbeid om luftveisklinikk og testklinikk.
Kommunen har i 2020 inngått samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge og blitt universitetskommune.
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2.3.3 Driftsresultat og budsjettavvik

Sektoren Helse og omsorg utgjør 40,4 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2020 er
627,7mill. kr mot et budsjett på 635,0 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i
tabell nedenfor.

Enhet

Regnskap
2020

Regulert
budsjett 2020

Avvik i kr

Forbruk i %

Kommunaldirektør Helse administrasjon

40 647

45 513

2 866

93 %

Tjenestekontoret

71 611

75 835

4 224

94 %

Rus og Psykiatri

43 335

44 031

696

98 %

Hjemmetjenester

119 145

120 609

1 464

99 %

Miljøarbeidertjenesten

118 191

118 516

325

100 %

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter

136 543

134 447

-2 096

102 %

98 249

98 038

-211

104 %

627 721

634 989

7 268

99 %

Smidsrød helsehus
Sum Helse og omsorg

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1
mill. kr kommenteres.

Kommentar til avvik

Enhet
Kommunaldirektør og stab

Samlet mindreforbruk utgjør 2,9 mill.kr. Mindreforbruket skyldes
lavere utgifter til samarbeider om legevakt og hjelpemiddellager, samt
Helfo/ fysio utgifter i annet EØSland og lavere utgifter til norsk
pasientskadeerstatning i 2020.

Tjenestekontoret

Mindreforbruket beløper seg til 4,2 mill.kr. Endret behov for
bemanning samt lavere aktivitetsnivå for avlastning gir en mindreutgift
på kjøp av tjenester, omsorgsstønad og støttekontakt.
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Kommentar til avvik

Enhet
Hjemmetjenester/ Omsorgsboliger

Samlet mindreforbruk beløper seg til 1,4 mill.kr. Enheten ble i
budsjett 2020 tilført midler tilsvarende 7,5 årsverk. Tidkrevende
rekruttering har gitt et mindreforbruk.

Bjønnesåsen Bo- og aktivitetssenter

Samlet merutgift utgjør 2,1 mill. kr. Flere brukere med et større
hjelpebehov gir en økt kostnad knyttet til overtid og ekstrahjelp.

2.3.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel
Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2018-2022 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende
veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel.

FNs
bærekraft s Tilt ak
mål

Nr

Delmål

Drift / Invest

309

4.2,4.3

3

Økte ressurser ti l hjemmetjenesten, hel sefagarbei der 450%

Drift

310

4.2, 4.3

3

1 årsverk Ergoterapeut - styrke rehabili teringsti lbudet til
hjemmeboende

Drift

314

4.3, 4.4

3

Økt grunnbemanning i nkludert 1 fysi oterapeut, totalt 3
årsverk for bemannede omsorgsbol iger

Drift

Gjennomført

Drift

Ikke gjennomført

Drift

Gj ennomført

Tjenester t il hjemmeboende
Gjennomført

Miljøarbeidert jenesten
315

4.2, 4.3

Biler 2 stk
Rus og psykiat rit jenesten

316

4.2,4.4

Full fi nasiering psykol ogstil li ng
IT - Helse og omsorg

317

4.2,4.3

9

Lisenser pasientvarsl ingssystemer / di gi talt til syn

Drift

Gjennomført

322

4.1, 4.2,
4.3

9

Elektroni sk medi si neringsstøtte til hj emmeboende

Drift

Delvi s
gjennomført

331

4.1, 4.2,
4.3

9

Gerica eRom

Investeri ng

Delvi s
gjennomført

Inst it usjoner og helsehus
333

4.1,4.2

3

Omgjøring av mi dler ekstra hj elp ti l 3,2 faste årsverk dekkes
Drift
delvi s inn av i nntekter ressurskrevende
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Gjennomført

2.3.5 Kostratall
Helse- og omsorg
Nøkkelt all
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per
1 innbygger
2 Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger
3 Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere
4 Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

Enhet

FÆR
2019

FÆR
2020

kr
årsverk
årsverk
årsverk

29 870 29 691
296,9 292,6
10,4
10,1
7,8
6,8

TBG
2020

HRT
2020

27 990 26 801
317,5 308,4
16,1
10,3
8,9
7,2

K-GR09 Landet u/ Oslo Vest f/ Telem
2020
2020
2020
28 454
314,6
11,7
9,3

29 067
315,3
11,8
9,6

29 786
338,6
12,2
9,2

Utgiftene til kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger har gått ned fra 2019 til 2020. Dette skyldes i all
hovedsak lavere pensjonskostnader. Utgiften er under snittet i Vestfold og Telemark, men over de andre
sammenlignbare kommuner. Færder kommune har større avstander mellom byggene innen helse- og
omsorgstjenestene enn Tønsberg og Horten kommuner, med spredt bebyggelse per virksomhet. Færder kommune
har flere eldre og flere under 18 år i befolkningssammensetningen og samtidig færre i yrkesaktiv alder. Dermed er
kostnadene høyere per innbygger på helse og omsorgstjenester.
I kostratallet årsverk helse og omsorg pr 10 000 innbygger er det en reduksjon fra 296,1 til 292,6 årsverk.
Kommunen ligger under alle de sammenlignbare kommunene. De faste årsverkene innen helse og omsorg er i
realiteten styrket i budsjettet, men det har i 2020 blitt foretatt noen korrigeringer av årsverk iht kostra. F.eks.
boligkontoret føres nå på funksjon 283 og er ikke lengre med i tallene her. En annen faktor som kan påvirke tallet
er at det også omfatter årsverk fra privat virksomhet som utfører tjenester på vegne av kommunen.
Færder kommune har tilsvarende legedekning som sammenliknede kommuner. Av 27,4 årsverk er 19 av disse
knyttet til fastlegehjemler. Øvrige er tilknyttet institusjoner, helsestasjon og kommuneoverlege.
Færder kommune har tilsvarende fysioterapidekning som sammenliknede kommuner. Rapporteringen som er
sendt inn er vil bli korrigert. Av 22 årsverk fysioterapeuter er 11,6 av disse knyttet til avtalehjemler. Øvrige er
tilknyttet, institusjoner, helsestasjon og ambulerende hjemmetjeneste.

Færder kommune har et godt tilbud til boligsøkere som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Ingen økning i antall
boliger fra 2019 til 2020
Færder kommune har fokus på livsløpsstandard i kommunale boliger.
Investeringsnivå til boligformål varierer. Økningen fra 2019 til 2020 kan forklares med byggestart nye
omsorgsboliger på Gipø.
Færder kommune har få som må benytte midlertidige botilbud. Boligsosialt team har i samarbeid med NAV egne
ressurser som gir boveiledning og bistand til å finne varig bolig.
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Psykisk helse og rus
Nøkkelt all
Netto driftsutg. til tilbud til personer med
1 rusproblemer pr. innb. 18-66 år
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med
2 psykiske lidelser
Antall vedtak om kjøp av tiltak til
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10
3 000 innbyggere 18-66 år

1.

2.
3.

Enhet
kr
prosent

antall

FÆR
2019

FÆR
2020

345,9

TBG
2020

HRT
2020

K-GR09 Landet u/ Oslo Vestf/ Telem
2020
2020
2020

452,5

775,7

477,7

321,5

529

451,2

0

1,7

0

1,5

3

1,2

17

0

Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer gir i 2020 et mer korrekt bilde av Færder kommunes innsats.
Innsatsen har ikke økt, men det har vært en teknisk opprydding av stillingene. Innsatsen er på linje med snittet i
Vestfold og Telemark, men under Tønsberg kommune.
Ingen tall for 2020, foreløpig.
Færder kommune kjøper sporadisk tiltaksplasser, da ofte av ideelle organisasjoner. Dette skjer i påvente av
behandling.
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2.4 Teknikk og miljø
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2.4.1 Organisasjonskart teknikk og miljø

2.4.2 Årsmelding
Tilsyn og ulovlighetsoppfølging
Enheten består av to årsverk. På grunn av permisjon var kapasiteten redusert i siste kvartal 2020. Enheten arbeider til
enhver tid med omkring 100 aktive saker, og det er over 300 saker på venteliste. I 2020 ble det gjennomført 19 tilsyn.
Det ble gitt pålegg i 10 saker, og det er påløpt kr. 531.000,- i tvangsmulkt. Det ble sendt inn to anmeldelser i 2020.
Totalt er det sendt inn 5 anmeldelser for brudd på plan- og bygningsloven.
Kommuneutvikling
Kommunal planstrategi for Færder kommune ble vedtatt i 2020. Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel
ble videreført. Innenfor reguleringsplanområdet har det vært førstegangsbehandling av områdeplan for Vestskogen,
samt behandling av flere planer for gang- og sykkelveier i 2020.
Innenfor miljøområdet ble klima- og energiplan vedtatt. Det ble også tilsatt klimarådgiver i 100% stilling. For øvrig vises
det til omtale av klima i årsmeldingens kapitel 6. Prosjektene med grønnstrukturanalyse og kartlegging og verdsetting
av friluftsområder ble ferdigstilt. Arbeidet med kyststier og sikring og tilrettelegging av friluftsområder ble videreført.
Kyststier ble merket på Ildverket og Hvaløy. Avtale om kjøp av Jutodden på Veierland som offentlig friluftsområde ble
inngått. Avtale om tilrettelegging av Ramberg badeplass ble fremforhandlet. Prosjekt for kartlegging og fjerning av
ulovlige ferdselshindringer i strandsonen ble vedtatt. I tillegg ble det gjennomført løpende saksbehandling på
saksområdene.
Byggesak og geodata
Det var fortsatt utfordringer på byggesak, både med hensyn til kvalitet på innkomne byggesaker og saksbehandlingstid.
Det er en forbedring fra 2019, der for eksempel gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 12-ukerssaker i 2019 var 75
dager, mens den i 2020 var 59 dager. I 2020 ble det behandlet 590 søknader, mot 571 i 2019. Det er videre behandlet
171 dispensasjonssaker, og dette er vesentlig høyere enn i andre kommuner.
På grunn av oversittelse av saksbehandlingstid, tapte kommunen gebyrer på ca. 1,3 millioner kroner i 2020.
Ressurssituasjonen for byggesak er bedret for 2021, der det nå er lagt til 2 faste stillinger. Selvkostgraden for byggesak
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er forbedret fra 2019 (63 %), mot 79 % i 2020. Dette skyldes i hovedsak økte gebyrinntekter, der byggesak samlet sett
hadde merinntekter på 1,25 mill. kr over budsjett.
På geodata er ressurssituasjonen god, og gebyrinntektene ble 0,17 mill.kr over budsjett. Selvkostgraden på geodata var
i 2020 på 70 %, mot 65,7 % i 2019.
Eiendomsforvaltningen
Det er gjennomført skifte til energibesparende LED-belysning både utvendig og innvendig, ved flere skoler og
barnehager. Det er også i år gjennomført tiltak for å redusere legionella i formålsbygg og omsorgsboliger.
Målinger av Radon er utført der det er pålagt etter forskrift. Tiltak for reduksjon er gjennomført, der det er påkrevet.
Det er foretatt ombygginger ved flere bemannende omsorgsboliger og helseinstitusjoner for å ivareta krav til
personallokaler. Skadesanering og gjenoppbygging etter oljelekkasjen ved Tjøme rådhus har pågått gjennom hele 2020,
og blir avsluttet i første halvdel av 2021.
Det er etablert uteavdelinger i regi av eiendomsforvaltningen ved både Hårkollen og Teiehøyden barnehage.
Det er gjennomført totalt 20 investeringsprosjekter rettet mot kommunens kommunale boliger og totalt 37
investeringsprosjekter rettet mot kommunes formålsbygg.
Byggrenhold utfører rengjøring i alle kommunale formålsbygg og er en del kommunale boliger, dette utgjør renhold av
ca 99 566 kvm pr dag. Hjemmerenhold utfører praktisk bistand i hjemmet og hadde i 2020 ca 400 kunder som utgjorde
10 823 oppdrag.
Ansatte ved renholdsavdelingen har gjennom Covid19 pandemien sørget for at kommunens tjenestetilbud har kunnet
fortsette til tross for strenge smittevernstiltak. Kontaktpunkter er rengjort flere ganger pr dag og avdelingen har
veiledet andre ansatte i renhold under smitteverntiltak.
Drift og anlegg
Arbeidet med hovedplan vann og hovedplan avløp er under utarbeidelse, og ferdigstilles i løpet av 2021. I 2020 har det
vært 42 vann og avløpsprosjekter. I tillegg er det gjennomført prosjekter på overvann/ tilbakeslag/ fremmedvann og
oppgradering av pumpestasjoner.
Trafikksikkerhetsplan for 2020-2024 er vedtatt. Det har vært 10 prosjekter på gs-vei.
Større VA-anlegg i 2020
Tjøme sentrum – etappe 1 var et av de største prosjektene i 2020 i utstrekning og kostnad. Ca. 1250 meter med
ledningsanlegg ble separert og renovert i sentrumsområdet. Prosjektet omfavnet deler av Østveien, Stauperveien,
Korsholmveien, Lindholmveien, Hvitskjærveien og Rødskjærveien og er et ledd i utbedringer som gjøres for å redusere
fremmedvanns-mengden som kommer til Bekkevika renseanlegg når det regner.
Veier ble reetablert som de var, men med en oppbygning iht dagens kommunale standard. Prosjektets etappe 2 er
under prosjektering. Dette omfatter ledninger fra Vestveien og til renseanlegget i Bekkevika.
Videre skal vann og avløpsanlegget i Tjøme sentrum separeres og renoveres i ytterligere etappe 3 og 4.
Vestfjordveien VA, etappe 1 og 2
Avløpssonene i Vestskogen har vært en utfordring. Felles avløp i området for spillvann og overvann har ført til at den
nedre del av det kommunale avløpssystemet tidvis ble overbelastet og det oppsto tilbakeslag til private boliger. Som ett
av flere tiltak ble det besluttet å avskjære overvann fra området oppstrøm Vestfjordveien og Øvre Fjellvei og føre dette
direkte til sjø. Etappe 1 fram til krysset med Øvre Fjellvei startet opp høsten 2018. Etappe 2 ble fullført i 2020 og
omfatter anlegg av nytt ledningsanlegg fra krysset med Vestfjordveien til høybrekket ved Øvre Fjellvei nr. 17 (360 m)
samt sideliggende ledninger i Vestfjorden borettslag (ca. 350 m)
Utedrift - Vann og avløp
Det er skiftet rørstrekk på avløp flere steder. Utskifting av vannkummer, avløpskummer og etablering av sluk med
sandfang i veier, er oppgaver som fortløpende er ivaretatt.
Høyvannsventiler er montert på en rekke avløpspumpestasjoner.
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Eldre strekk med vannledninger av galvaniserte rør er skiftet.
Lekkasjer på kloakkledninger, avløpspumpeledninger og vannbrudd på hovedledninger er utbedret løpende.
Utedrift – andre oppgaver
Mindre trafikksikerhetstiltak
På tre kommunale veier ble det lagt til sammen 11 fartshumper. Det ble anskaffet to fartsmålertavler for permanent
plassering i Stalsbergveien. I sommermånedene ble den ene tavla plassert på Brøtsøveien. Det er en fylkesvei uten gsvei og som har relativt stor trafikk om sommeren. I tillegg er det anskaffet to nye radarer som skal bidra til
gjennomføring av flere trafikkmålinger.
Friluft
Det er anskaffet tre nye badeflåter. En er utplassert på Lilleskagen, en på Mostranda og en til Bekkevika. I tillegg ble det
kjøpt inn flåte til Skogro. Denne settes ut i 2021.
Veilys
Arbeide med å få umålte strekninger med veilys over på målt anlegg m/ målerskap fortsatte. Status for 2020 er 3152
umålte lamper, 2314 målte lamper.
Oppgradering veier
14 kommunale veier fikk nytt slitedekke (ny asfalt) i hele veilengden. 4 veier fikk kortere deler med nytt slitedekke,
mens en vei fikk asfaltert en strekning som fram til i år har vært grusvei.

2.4.3 Driftsresultat og budsjettavvik

Sektoren teknikk og miljø utgjør 5,8 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2020 er
82 mill. kr mot et budsjett på 92,7 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabell
nedenfor.
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Regnskap
2020

Enhet
Teknisk stab og kommuneplan

Regulert
budsjett 2020

Avvik i kr

Forbruk i %

5 384

5 241

-143

103 %

Kommuneutvikling

10 182

10 901

719

93 %

Byggesak og geodata

-1 250

434

1 684

-288 %

Eiendomsforvaltning

73 410

79 830

6 420

92 %

Brannvesen

20 202

20 202

0

100 %

Utedrift/ Drift og anlegg

-23 807

-21 899

1 908

109 %

Småbåthavner og sjøbruk

-2 127

-2 021

106

105 %

Sum Teknikk og Miljø

81 994

92 688

10 694

88 %

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % / 1 mill.
kommenteres.
Kommentar til avvik

Enhet
Kommuneutvikling

Byggesak og geodata

Eiendomsforvaltning

Utedrift / Drift og anlegg

Enheten har ett samlet mindreforbruk på 0,72 mill. kr. Mindreforbruk forklares med
vakante stillinger og refusjon sykelønn på plansakavdelingen og kommuneplan. I
tillegg har avdelingen mindreforbruk på konsulent, kurs og generelle driftskostnader.
Byggesak og Geodata har samlet ett mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Byggesak har
samlet netto mindreforbruk på 0,45 mill. kr. Behandling av flere byggesaker i 2020
har gitt en netto driftsforbedring og bedret selvkostgrad.
Geodata har ett netto mindreforbruk på 1,25 mill kr. Mindreforbruket skyldes
merinntekter, mindreforbruk på lønn, konsulenttjeneste og driftsutgifter samt bruk
av bundet fond.
Eindomsforvaltningen har et samlet mindreforbruk på 6,4 mill. kr. De viktigste
årsakene til dette er lavere strømutgifter enn budsjettert (3,8 mill. kr) og Covid-19
tiltakspakke til vedlikehold, hvor deler av arbeidene ikke blir sluttført før i 2021 (4,1
mill. kr).
Samlet sett har utedrift og drift og anlegg et mindreforbruk på 1,9 mill. kr.
Lønnskostnader har et mindreforbruk på 2,6 mill kr. Dette er sammensatt av refusjon
sykelønn hvor det ikke er satt inn vikar, en ansatt i ulønnet foreldrepermisjon,
mindre internoverføring lønn til prosjekter enn budsjettert. Mindreforbruk på
driftsutgifter er samlet 4,1 mill. kr. Av dette knytter 3 mill. kr seg til Covid-19
tiltakspakke og er midler til utbedring av bryggeanlegg som vil ferdigstilles i 2021. 1,2
mill. kr skyldes mindreforbruk på generelle poster som maskiner og biler,
konsulentbistand og overføring til andre.
For selvkostområdet er det et merforbruk på 4,8 mill. kr. Årsaken til avviket er høyere
avsetning til bundet fond da selvkost overskuddet er høyere enn budsjettert. Dette
skyldes i nedgang i rentekostnaden for 2020.
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2.4.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel
Tabellen viser hvilke tiltak sektoren har gjennomført ut fra temaene i handlingsplanen og kommentarer til
gjennomføringen av tiltakene. Temaene i kommuneplanen er gjengitt ovenfor de aktuelle tiltakene.
FNs
bærekrafts Tilt ak
mål

Nr

Delmål

Drift/ Invest

Kommentar

401

6.8

7,9,11

Rehabiliteringsplan formålsbygg.

Investering

Gjennomført

402

6.8

7,9,11

Rehabiliteringsplan /boligfornyingsplanen.

Investering

Gjennomført

403

5.1, 6.8

4,9,11,13

Bygging av ny skole Labakken.

Investering

Delvis gjennomført

404

4.4,6.8

3,9

Omsorgsboliger Gipø Vest

Investering

Delvis gjennomført

405

4.4,6.8

3,9

Husbanktilskudd Gipø vest

Investering

Delvis gjennomført

406

5.1, 6.8

4,9

Tjøme ungd.skole: rehabilitering og bygging av nytt areal

Investering

Delvis gjennomført

418

8.4, 8.7,
6.8, 1.6

Økt vedlikeholdsbudsjett

Drift

Gjennomført

419

3.5

Grindløkka skole - tilskudd til frivillige

Drift

Gjennomført

420

1.1, 3.4

Investering

Gjennomført

421

8.1, 8.2,
8.3

11,13

422

7.4

425

1.2, 1.6

426

8.4

429

1,2, 1,4,
1,5, 1,6

9,11

431

1.1, 3.4

3

432

1.2

9

433

8.4

9

434

8.4

Eiendomsforvalt ningen

Virksomhet kommuneutvikling
3

Friluftsformål

50% sti lling ti l klimarådgiver, bl.a. knyttet til oppfølging av
Drift
klima- og energiplan for Færder kommune

Gjennomført

11

Revidere/utarbeide forvaltningsplaner for sikrede
friluftsområder

Drift

Delvis gjennomført

9

Planlegging av offentlige arealer i Teie sentrum inklusive
utvikling av Teie torv som en attraktiv offentlig møteplass.

Drift

Delvis gjennomført

Styrke saksbehandlerkapasiteten på plan - 50%stilling

Drift

Gjennomført

Utredningsbehov kommuneplan

Drift

Delvis gjennomført

Opparbeiding av kyststier og fjerning av ulovlige stengsler
Drift
som hindrer ferdselsretten
Regulering Tjøme sentrum
Drift

Ikke gjennomført
Delvis gjennomført

Virksomhet byggesak og geodata
Ajourføring av kartverket

Drift

Gjennomført

GPS- geodata

Investering

Gjennomført

Utvikle Jensesund på Vestre Bolæren som attraktiv
innfallsport til nasjonalparken, herunder etablering av
bryggeanlegg for fritidsbåter

Investering

Gjennomført

Virksomhet drift og anlegg
435

1.3, 3.4

442

6.2

11

Kommunale veier - oppgradering

Investering

Gjennomført

443

6.1, 6.2

11

Kommunale veier - oppgradering busstopp/lommer
universell tilrettelegging

Investering

Gjennomført

444

6.1

11

Investering

Delvis gjennomført

445

1.6, 3.3,
6.1, 6.2

3,11

Investering

Delvis gjennomført

446

1.6, 3.3,
6.1, 6.2

3,11

Investering

Delvis gjennomført

447

8.6, 6.1,
6.2

11

Investering

Gjennomført

449

6.4

450

6.4

451

6.3

Veilys - Oppgradering
Planlegge og bygge sykkelveier i henhold til
trafikksikkerhetsplanen
Planlegge og bygge sykkelveier utenom
trafikksikkerhetsplanen, rekkefølgekrav Grindløkka
utbygging.
Gjennomføre mindre tiltak i kommunens
trafikksikkerhetsplan.

6

Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg i henhold til
hovedplan avløp og utslippstillatelsen

Investering

Gjennomført

6

Opprydding i avløp som ikke går ti l renseanlegg i henhold
Investering
ti l handlingsplan.

Gjennomført

6

Utbygging og fornyelse av anlegg i henhold til hovedplan
vann

Gjennomført
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Investering

452

8.4

Fornyelse av utstyr og maskinpark

Investering

Gjennomført

457

4.1, 6.1

3,11

Gs vei fra Haug til Hulebak - kommunal andel av fylkesvei,
regulering

Drift

Ikke gjennomført

460

4.1, 6.1

3,11

Gs vei Holtane-Gjervåg Del 3 - kommunal andel av
fylkesvei, regulering

Drift

Ikke gjennomført

463

6.3, 6.4

6

Utarbeide nye hovedplaner for Færder kommune vann og
avløp

Drift

Delvis gjennomført

464

6.2, 6.3,
6.4

GPS- VVA

Investering

Gjennomført

465

3.4

Oppgradering av kommunale brygger

Drift

Gjennomført

467

8.6

Klimatilpasning/Flomveier

Investering

Delvis gjennomført

9,11,15

2.4.5 Kostratall
Eiendomsforvaltning
Nøkkelt all
1 Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter
2 Herav utgifter til renhold

Enhet
kr
kr

FÆR
FÆR
2019
2020
603
554
245
238

TBG
2020
645
181

HRT
K-GR09 Landet u/ Oslo Vest f/ Telem
2020
2020
2020
2020
430
520
561
586
136
155
166
169

1. Tallet er noe lavere enn i 2019. Færder kommune ligger på landsgjennomsnittet.
2. Færder kommune har høyere utgifter til renhold enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.
Klima og energi
Nøkkelt all
1 Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i kommunens
2 eiendomsforvaltning, egne bygg
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i kommunens
3 eiendomsforvaltning, egne bygg
4 Utslipp av CO2 knyttet til energibruk

Enhet
kr

FÆR
FÆR
2019
2020
142
118

TBG
2020
124

HRT
K-GR09 Landet u/ Oslo Vest f/ Telem
2020
2020
2020
2020
96
93
99
109

prosent

2

0

0

0

0

0

0

prosent
g/ kWh

98
1

100
0

97
4

96
1

98
2

96
3

98
2

1.

Energiutgiftene har gått ned i tråd som forventet når nytt SD-anlegg (sentraldrift) er implementert. Korrigert for
leide areaer. Færder kommune er på landsgjennomsnittet når det gjelder energikostnader pr kvadratmeter. Tallet
for 2020 er lavere enn i 2019, noe som skyldes lave strømpriser og en mild vinter 2019/ 2020.
2. Oljeforbruk i egne bygg er redusert til 0 i 2020.
3. Forventes til 100, gitt at elektrisitet er fornybar.
4. Oljekjeler er enten faset ut eller det fyres med bio-olje.
Plan, byggesak og miljø
Nøkkelt all
1 Byggesøknader i alt behandlet
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker
2 med 12 ukers frist
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer
3 gjennom vedtak om dispensasjon fra plan
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt
4 søknadsplikt
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble
5 innvilget
6 Selvkostgrad i byggesaker

1.

Enhet
antall

FÆR
2019
571

FÆR
2020
590

TBG
HRT
K-GR09 Landet u/ Oslo Vestf/ Telem
2020
2020
2020
2020
2020
599
322
9 815
73 311
6 836

dager

75

59

69

27

38

39

36

prosent

19

29

12

11

15

17

15

antall

24

8

22

4

144

1 549

70

antall
prosent

21
63

15
79

78

0
89

111
92

801
79

39
83

Saksmengden viser høy byggeaktivitet sammenlignet med nabokommuner. Byggesaksavdelingen har behandler
flere saker enn i 2019.
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2.

3.
4.
5.
6.

Saksbehandlingstiden er redusert fra 75 til 59 dager i 2020. Mange dispensasjonssaker i forhold til andre
kommuner og arbeid med omfattende eldre byggesaker medfører lengre gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Det
er fortsatt et etterslep på saksbehandlingen. Tapte gebyrinntekter utgjør 1,3 mill. kr. Kommunen har mottatt
ekstraordinære skjønnsmidler som kompenserer for noe av tapet.
Dispensasjoner skyldes i hovedsak eldre reguleringsplaner og strandsonesaker.
Det er foretatt 19 tilsyn, 8 av dem gjelder tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt. Færder
kommune har hatt færre tilsyn i 2020 pga covid-19 pandemien.
I hovedsak rivning og gjenoppføring på dispensasjon.
Selvkost graden har økt i 2020. Det vil si at kommunen har fått bedre inndekning av kostnadene. Tapte
gebyrinntekter gir fortsatt redusert selvkostgrad.

Husholdningsavfall
Nøkkelt all
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder
1 rapporteringsåret+1)
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk
2 behandling

1.
2.

TBG
2020

HRT
2020

K-GR09 Landet u/ Oslo Vestf/ Telem
2020
2020
2020

2 120

2 328

2 315

2 116

2 852

2 997

2 657

61

60,9

60,9

60,9

42,7

41,6

56,5

Enhet
kr
prosent
prosent

FÆR
2019

FÆR
2020

2 981

2 946

TBG
2020
2 249

HRT
2020

K-GR09 Landet u/ Oslo Vest f/ Telem
2020
2020
2020

2 326

3 881

3 645

100
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Enhet
kr

FÆR
2019

FÆR
2020

6 311

6 139

TBG
2020
3 931

HRT
2020

K-GR09 Landet u/ Oslo Vestf/ Telem
2020
2020
2020

4 544

4 321

4 956

Gebyrene er høyere enn de sammenlignbare kommuner, delvis fordi Færder kommune ikke har store
næringsaktører som bidrar. Topografien med kyst på alle kanter gjør at det kreves mye pumping, samtidig gir
spredt bebyggelse lengre ledninger per abonnent og høyere kostnader.

Sa mferdsel
Nøkkeltall
Andel kommunale veier og gater med belysning av
1 alle kommunale veier og gater
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per
2 innbygger
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per
3 km

1.

prosent

FÆR
2020

Færder kommune har lengre ledningsnett per abonnent enn nabokommunene samt få næringsbedrifter med høyt
forbruk. Gebyret i Færder kommune er under snittet for landet og likt med snittet for Vestfold.

Kommunal avløp
Nøkkeltall
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder
1 rapporteringsåret+1)

1.

kr

FÆR
2019

Små variasjoner innad i Vestfold. Variasjoner kan skyldes fondsjusteringer. Færder kommune ligger under snittet
for kostragruppe 9, landet og Vestfold/ Telemark.
Vesar-kommunene kommer likt ut og bedre enn landsgjennomsnittet. Kildesortering ble etablert tidlig i VESARområdet. Gjenvinningsgraden på avfallet er omtrent like stor som i 2019 til tross for at mengdene
husholdningsavfall på grunn av Covid- pandemien økte betydelig i andre halvår 2020.

Kommunal vannforsyning
Nøkkelt all
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder
1 rapporteringsåret+1)
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt
2 vannverk med tilfredsstillende prøveresultater
3 Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje

1.

Enhet

Enhet

FÆR
2019

FÆR
2020

TBG
2020

HRT
2020

K-GR09 Landet u/ Oslo Vest f/ Telem
2020
2020
2020

prosent

97,3

97,3

100

100

64,2

61,3

69,1

kr

792

789

803

563

1 182

1 218

1 086

165 909 113 978

165 330

155 523

146 652

kr

141 047 141 733

Veiene på Veierland bidrar til at Færder kommune ligger under nabokommunene.
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2.
3.

Tett befolkede områder som Færder kommune vil ha færre km vei per innbygger og lavere kostnader per innbygger
enn landsgjennomsnittet.
Færder kommune har strenge krav til reparasjon etter tiltak i vei og dette holder driftskostnadene nede.
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2.5 Administrasjon, kultur og levekår
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4.5.1 Organisasjonskart Administrasjon, kultur og levekår

4.5.2 Årsmelding
Administrasjon, kultur og levekår representerer en bred tjenesteportefølje både med sektorovergripende
administrative oppgaver og tjenester knyttet til bosetting, sosialtjenesten, idrett og kultur. Driften av Østre Bolæren er
også organisert her.
De administrative oppgavene som er samlet i sektoren er kommuneadvokat, advokater, oppfølging med Jarlsberg IKT,
service og kommunikasjonsavdelingen, politisk sekretariat og dokumentsenter, folkehelsekoordinator og innkjøp.
Vårhalvåret 2020 var preget av beredskap og omstilling i hele sektoren. En rask omstilling til hjemmekontor krevde
ressurser for tilrettelegging av lisenser og programvare i vårmånedene.
Første prioritet for service- og kommunikasjonsavdelingen har i 2020 vært å informere ansatte og innbyggere om Covid19 pandemien i kommunens kanaler. Informasjonen fra kommunen er viktig for innbyggerne i krisesituasjoner, og
mange følger med på kommunens nettside og Facebook-side. Vanlig trafikk på kommunens nettside var daglig rundt 15
000 sidevisninger. Dette siste året har sidevisninger per dag økt med 120 %.
Det har vært en omfattende informasjonsflyt fra overordnede myndigheter og kommunens ledelse som er
videreformidlet daglig. Målsettingen har vært å holde informasjonen på kommunens nettside relevant og oppdatert.
Service- og kommunikasjonsavdelingen har også produsert informasjonsplakater i flere faser av pandemien. Først
plakater med info om nedstenging pga. smittevern, deretter gradvis åpning av tjenestene.
De politiske utvalgene i kommunen gikk fra å ha fysiske møter til å avholde møter digitalt i løpet av kort tid. Rask
endring og opplæring måtte til for å få alle på en digital plattform. Etablering av ny teknisk plattform for å sikre
mulighet for å gjøre møtene åpne for publikum via digitale løsninger ble gjennomført. Direktesending og opptak, samt
redigering av digitale møter er etablert. Totalt sett har dette vært en utfordrende prosess, men også spennende å
registrere hvilke muligheter dette har gitt.
Kvalifiseringsprogram er en rettighet i NAV for innbyggerne i kommunen. Økt satsning på kvalifiseringsprogrammet i
NAV har bidratt til at flere personer kom ut i arbeid og utdanning samt holdt kostandene til sosiale bidrag stabilt. NAV

37

Færder har gode erfaringer med markedsarbeid og arbeid basert på mentorer fra næringslivet. Dette videreføres.
Færder kommune har rammeavtale med Velle Utvikling ASom introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.
Anmodningen fra Integrerings- og Mangfolds direktoratet for 2020 var opprinnelig på 17 personer hvorav 3 enslige
mindreårige. Den opprinnelige anmodningen ble justert ned høsten 2020 til 11 personer inkludert enslige mindreårige.
Færder kommune mottok flere større familiegjenforeninger med enslige mindreårige. 19 personer avsluttet
introduksjonsprogrammet i 2020. 16 nye personer ble tatt inn i prosjekt Jobbsjansen etter 3 år på
introduksjonsprogram. Pandemien har gitt økt tilskudd til kommunen grunnet forventet behov for lengre
kvalifiseringsperiode.
Kostnadene til sosialhjelp har i 2020 vært relativt stabilt. Det var en liten økning blant unge under 30 år Ingen særskilt
økning som forventet grunnet Covid-19 pandemi og økt arbeidsledighet. Det var en svak tendens til økt antall søknader
fra selvstendig næringsdrivende.
Driften av gjestehavn, restaurant og kiosk på Østre Bolæren er resultatmessig preget av redusert drift. Leirskolen var
stengt frem til august og ble begrenset til 5 uker høsten 2020. Samarbeidet mellom kommunen, næringsdrivende og
frivillige om aktivitet på Bolærne øyene har vært god. Det er utført utbedringer på kaianlegget på Østre Bolæren.
Kulturenheten startet arbeidet med et nytt kulturkonsept «Fantastiske Færder», men ble avbrutt i utvikling grunnet
Covid-19 pandemien. Frivilligsentralen på Tjøme flyttet midlertidig fra Tjøme omsorgssenter til Rødsgata 36 og begge
sentraler er i stadig utvikling.
Arbeidet med å støtte frivillig arbeid i kommunen var prioritert. Oppstart av arbeidet mot rullering av
frivillighetsstrategi og tiltaksplan ble igangsatt i 2020 og skal gjennomføres i 2021. Frivilligheten i Færder kommune er
mangfoldig og det legges ned mange timer med frivillig arbeid hvert år. Det bidras til beredskapsarbeid, ulike
arrangementer både i institusjoner, innen kultur, forvaltning av natur og kulturminner, følgetjenester, frivillige gir
innspill til høringer og innbyggerne deltar aktivt i inkluderingsarbeid. Frivillighet er viktig for folkehelsen og motvirker
utenforskap og ensomhet. Bidraget er like viktig for de som utfører frivilligheten som for de som mottar hjelp og støtte
fra frivillige.
Arbeidet med kulturminneplan for Færder kommune ble avsluttet og planen ble vedtatt i november 2020.
Færder kommune har partnerskapsavtale om folkehelsearbeidet med fylkeskommunen. Kommunen er sertifisert som
Trygt lokalsamfunn og har etablert tilskuddsordning for verdifull transport for kultur- og idrettsforeninger. Det jobbes
systematisk med forebyggende tiltak innen brannforebygging, skadeforebygging og som en av-og-til-kommune for å
redusere skadelig alkoholbruk. I 2020 ble det utarbeidet og vedtatt nytt oversiktsdokument for folkehelsen i Færder
kommune.
Færder kommune er sertifisert som Trafikksikker kommune dette inkluderer også de fleste private barnehagene som
Trafikksikker barnehage.
Nøtterøy kulturhus hadde 12 500 besøkende i 2020.. Besøkstallene i 2020 er et resultat av Covid-19 pandemien.
Kulturhuset har delvis vært stengt og i periodene hvor kulturhuset har vært åpent har restriksjoner på antall
publikummere preget driften. Mange forestillinger er flyttet til 2021 og 2022. Salg av billetter er preget av et
avventende publikum. Færder kommune mottok 0,8 millioner i stimuleringsmidler for gjennomførte arrangementer i
Nøtterøy kulturhus oktober-desember 2020.
Nøtterøy kulturhus har mottatt 3-årig støtte fra Norsk Kulturråd 2020-2022 (totalt 850.000,-) for å videreutvikle
satsningen på internasjonale forestillinger, spesielt innen fysisk teater og nysirkus. Nøtterøy kulturhus har på vegne av
samarbeidspartnerne Ibsenhuset i Skien og Bølgen kulturhus i Larvik også mottatt 2-årig støtte fra Vestfold og Telemark
fylkeskommune for 2020 og 2021, totalt 200.000 kroner for satsningen på de internasjonale forestillingene. Da det pga
Covid-19 pandemien ikke ble gjennomført de planlagte forestillingene i 2020, blir støtten fra både Kulturrådet og
fylkeskommunen videreført til 2021. Nøtterøy kulturhus har tatt rollen som turnéprodusent for de internasjonale
nysirkusforestillingene i Norge, dette skaper positiv omtale, mindre kostnad og større nettverk.
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4.5.3 Driftsresultat og budsjettavvik

Sektor Administrasjon, kultur og levekår utgjør 9,5 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i
2020 er 145,7 mill. kr mot et budsjett på 150,5 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er
forklart i tabellen nedenfor.
Enhet

Regnskap
2020

Regulert
budsjett 2020

Avvik i kr

Forbruk i %

Virksomhetsdirektør og stab

22 094

23 364

1 270

95 %

NAV

61 487

62 224

737

99 %

Innvandrertjenesten

23 934

26 002

2 068

92 %

Servicesenteret

5 178

5 010

-168

103 %

Dokumentsenteret

3 007

3 224

217

93 %

Sekretariatet
Kulturenheten
Nøtterøy kulturhus

9 167

9 535

368

96 %

17 660

19 168

1 508

92 %

3 104

1 726

-1 378

180 %

95

248

152

38 %

145 726

150 502

4 776

97 %

Østre Bolæren
Sum Administrasjon, kultur og levekår

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller 1 mill.
kommenteres.

Kommentar til avvik

Enhet

Virksomhetsdirektør og stab

Kjøp av IKT tjenester utgjør 0,86 mill. kr av mindreutgiftene.
Merinntekter fra utleie av servere utgjør 0,1 mill. kr og merinntekter
fra forsikringstrekk ansatte utgjør 0,17 mill. kr. Resterende 0,32 mill. kr
skyldes mindreutgifter til møtevirksomhet, reise, driftskostnader,
lisenser og driftsavtaler.
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Mindreutgifter til introduksjonsstønad utgjør 1,1 mill. kr og skyldes
utsatte inntredener i introduksjonsordning på grunn av Covid-19
pandemien I tillegg var det færre flyktninger å bosette i 2020 som følge
av pandemien. Resterende avvik skyldes merinntekter norsktilskudd og
ekstratilskudd 1 og 2 tilsvarende 1 mill. kr.

Innvandrertjenesten

Det er mottatt refusjon sykelønn på 0,54 mill. kr uten erstatning av
vikar. Driftstilskudd til Tønsberg og Færder bibliotek er 0,55 mill. kr
lavere som følge av redusert pensjonspremie, redusert
arbeidsgiveravgift 3. termin, lavt lønnsoppgjør og sykepengerefusjoner.
Resterende 0,4 mill. kr skyldes mindreutgifter til prosjektstøtte til lag
og foreninger som følge av redusert aktivitet i 2020.

Kulturenheten

Mindreutgifter til vikarlønn og tillegg i lønn samt merinntekter
sykepengerefusjon utgjør 0,32 mill. kr. Inntekter er redusert med 5
mill. kr. Samtidig utgjør mindreutgifter i drift 3,35 mill. kr som følge av
mindre varekjøp, annonser, kontormatriell, avgifter, inventar,
teknikertjenester og kjøp av produksjoner. Netto merforbruket skyldes
lavere aktivitetsnivå som følge av Covid 19 pandemien.

Nøtterøy kulturhus

4.5.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel
FNs
bærekraftsm Tilt ak
ål

Nr

Delmål

Drift/ Invest

Kommentar

503

1.1, 2.1

1,4

1 årsverk knyttet til 15 nye KVP-plasser

Drift

Gjennomført

504

1.1, 2.1

1,4

Stønad 15 nye KVP-plasser

Drift

Gjennomført
Gjennomført

NAV

504

1.1, 2.1

1,4

Besparel se ved mindre sosiale bidrag ved opprettelse
Drift
av 15 nye KVP-plasser

505

1.1, 2.1

1,4

Økte fra 45 KVP-plasser til 50 plasser, merutgift

Drift

Gjennomført

506

1.1, 2.1

1,4

Økte fra 45 KVP-plasser til 50 plasser, besparelse

Drift

Gjennomført

Investering

Gjennomført

Drift

Gjennomført

Investering

Gjennomført

Service og kommunikasjon

508

8.2,8.3, 8.4

9

511

8.2,8.3, 8.4

9

Nytt intranett, som fungerer som et
kommunikasjonsverktøy og en plattform for deling,
samhandling og kulturbyggi ng i den nye kommunen.
Tilgjengelig også på mobil for alle ansatte.
AKL

513

1.1, 3.1, 3.3,
4.1, 4.3, 4.4,
5.1, 5.2, 8.8
3.1

514

512

Arkiv - bortsetting og uttrekk
Kult urenheten
Prosjekt midler ny svømmehall - Færders andel

3
4

Mediebudsjettet Tønsberg og Færder bibliotek

Drift

Gjennomført

3.1

4

Oppgradering klimaanlegg Tønsberg og Færder
bibliotek
IT

Investering

Gjennomført

518

8.1, 8.4

9

8100 IT-investeringer

Investering

Gjennomført

524

8.1, 8.4

Bytte av PC’er med Windows 7 (support utgår Q1 2020) Investering

Gjennomført
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4.5.5 Kostratall
Sosialt jenesten
Nøkkelt all
1 Sosialhjelpsmottakere
2 Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder
3 eller mer
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste
4 kilde til livsopphold
5 Antall barn i familier som mottok sosialhjelp

1.
2.
3.

4.
5.

Enhet
antall
antall

3.
4.

TBG
2020
1 639
336

HRT
K-GR09 Landet u/ Oslo Vestf/ Telem
2020
2020
2020
2020
1 066
15 424
110 053
12 556
213
3 166
21 554
2 528

antall

416

385

763

557

5 752

41 662

5 775

antall
antall

395
391

367
359

838
689

501
396

6 039
7 596

43 661
54 994

6 135
6 179

Sett opp mot antall innbyggere var andelen sosialhjelpsmottakere i Færder kommune 3,5 % mot 2,9 % i Tønsberg
og 3,9 % i Horten. Snittet i Vestfold og Telemark er 3,0 %.
Andelen 18-24 år er 19,8 % mot 20,5 % i Tønsberg og 20 % i Horten. Snittet i Vestfold og Telemark er 20,1 %.
Færder kommune var ganske likt ift. unge sosialhjelpsmottakere i sammenligningskommunene.
Av sosialhjelpsmottakerne i Færder kommune er andelen med sosialhjelp 6 mnd eller mer 41,1 %. Det er lavere
enn både Tønsberg kommune 46,6 %, Horten kommune 52,3 % og snittet i Vestfold og Telemark 46 %. Færder
kommune har mange på supplerende sosialhjelp som er knyttet til langvarige stønader som uføretrygd,
arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad.
Andelen sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold er lavere, 39,2 %, mot 51,1 % i
Tønsberg kommune, 47 % i Horten kommune og snittet i Vestfold og Telemark som er på 48,9 %.
Andelen barn i familier som mottok sosialhjelp ift befolkningen utgjør 1,3 % og er høyere enn for Tønsberg
kommune 1,2 %, men lavere enn Horten kommune 1,4 % og snittet i Vestfold og Telemark 1,5 %. Antallet er
beregnet ut fra antall vedtak og samme barn kan omfattes av flere vedtak.

Kirke
Nøkkeltall
Enhet
1 Døpte i prosent av antall fødte
prosent
2 Konfirmerte i prosent av 15-åringer
prosent
3 Kirkelige gravferder i prosent av antall døde
prosent
4 Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i krkroner

1.
2.

FÆR
FÆR
2019
2020
907
936
154
185

FÆR
2019
56,3
45,4
81,7
768

FÆR
2020
38,7
40,8
89,9
822

TBG
HRT
K-GR09 Landet u/ Oslo Vest f/ Telem
2020
2020
2020
2020
2020
48,4
36,9
49,6
48,3
46,2
43,9
35,6
59,5
55,8
46,8
74,4
88,5
92,9
87,4
80,3
597
526
621
676
710

Antall døpte har gått ned fra 56,3 % i 2019 til 38,7 % i 2020.
Andelen konfirmanter var under Tønsberg kommune, snittet i Vestfold og Telemark, kostragruppe 9 og over Horten
kommune.
Andel kirkelige gravferder økte, og var fortsatt høyere enn i Tønsberg og Horten kommuner.
Færder kommune brukte mer per innbygger enn sammenligningskommunene, kostraguppe 9, landet og snittet i
Vestfold og Telemark. Innvilgede tiltaksmidler til vedlikehold ifm Covid-19 pandemien utgjør 2 mill. og påvirker
tallene i 2020.
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3 Likestilling, arbeidsmiljø og diskriminering
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3.1 Likestilling
Færder kommune arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering og
trakassering.
Ved utgangen av 2020 var det til sammen 1961 faste heltid og deltidsansatte. Prosentandelen kvinner utgjør 79% og
menn 21%, tilsvarende foregående årene.
Kjønnsfordelingen sektorvis i kommunen vises i diagrammet nedenfor:

Størst andel kvinner er det i helsesektoren med 83,9% kvinner og 16,1% menn. Sektoren teknikk og miljø har en
fordeling på 59% kvinner og 41% menn. Kommunedirektørens ledergruppe består av 5 kvinner og 2 menn.
Andelen arbeidstagere i Færder kommune som var ute i foreldrepermisjon i løpet av 2020 var 8,3%.
Det var 345 midlertidig ansatte i kommunen i 2020.
Kjønnsfordeling og stillingsstørrelse.
Stillingsstørrelse fordelt på kjønn i 2020 er som vist i diagrammet under:

Kjønnsfordeling fordelt på stillingsstørrelse 2020
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
>0-24%

25-49%

50-74%
Kvinner

75-99%

Menn
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100%

Både kvinner og menn hadde en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 82% i 2020. Dette er en økning i stillingsstørrelse
for kvinner på 1 prosentpoeng fra 2019 og en nedgang på 2 prosentpoeng for menn fra samme år.
Gjennomsnitt stillingsstørrelse for kommunen er på 82%, likt som foregående år.
Det er et uttrykt mål, at flere skal arbeide heltid og at færre
blir værende i deltidsstillinger. Behovet for kompetanse og arbeidskraft i helsesektoren forsterkes med den
demografiske utviklingen med stadig flere eldre innbyggere i kommunen.
Virksomhetsområde helse har gjennom ulike tiltak økt heltidsandelen. Dette inkluderer både lederutvikling og en
kartlegging av uønsket deltid med informasjon om hvem som ønsker seg økt stillingsstørrelse. Virksomhetene
avstemmer ønsker opp mot behov. Det er arbeidet med endring av turnuser og langvakter i helgene for å få økt stilling
der det er uønsket deltid. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med tillitsvalgte. Ressurssenteret har lagt til rette for
ønsket økt stillingsstørrelse ved å dekke opp korttidsfravær ved kommunens institusjoner med fast ansatte.
Utviklingen viser en jevn økning av både gjennomsnittlig stillingsstørrelse og andelen ansatte i 100% stilling.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helsesektor for de største ansatt-gruppene (antall i parentes):
· Administrasjon (11) 87,3 %
· Assistent (151) 40,6 %
· Ergoterapeut (7) 95,0 %
· Fagarbeider/ helsefagarbeider (317) 74,0 %
· Fysioterapeut (10) 80,0 %
· Leder (37) 98,2 %
· Miljøterapeut (50) 78,2 %
· Sykepleier/ spesialsykepleier (196) 84,2 %
· Vernepleier (24) 86,6 %
Færder kommune viderefører arbeidet med å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse og øke heltidsandelen blant
medarbeidere.
Mål:
1. Andelen stillinger under 50% reduseres med 5 prosentpoeng per år frem til 31.12.23
2. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse øker med 1 prosentpoeng pr. år
3. Lindholmen, Store Færder og Bolærne ved Bjønnesåsen bo og servicesenter har gjennomsnittlig
stillingsstørrelse over 90% innen 31.12.22
4. 20 ufaglærte skal årlig ta fagutdanning.
5. Alle lærlinger vil bli vurdert for fast stilling
6. Trainee-stillinger blir ansatt ved endt utdanning så fremt det er budsjettmessig dekning
7. Ikke lyse ut stillinger under 20%. Eventuelle helgestillinger skal bemannes med studenter/ lærlinger som vil gå
inn på rekrutteringsavtale
8. Antall ansatte vil reduseres som en effekt av at gjennomsnittlig stillingsstørrelse øker innenfor samme
årsverksramme. Antall stillinger vil justeres i tråd med faktisk demografisk utvikling knyttet til innbyggernes
behov, justert for effektiviseringsgevinster
9. Alle enheter i helse skal prøve ut anbefalte heltidskulturtiltak i løpet av perioden2021-23 med sikte på å
realisere mål om etablering av heltidskultur
Lønnsutvikling
Færder kommune er bundet av Hovedtariffavtalen og gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende
arbeidsforhold; heltid, deltid eller midlertidig. Hvert år gjennomføres det lønnsforhandlinger. For ansatte i kap 4
forhandles det sentralt, hvor det enkelte år settesav midler til lokale forhandlinger. For ansatte i kap 3 og 5 gjøres dette
lokalt i kommunen hvert år. Disse gjennomføres innenfor lønnsutvikling i KSområdet og markedssituasjon. Øvrige
kriterier fremkommer av Hovedtariffavtalen og kommunens lønnspolitiske retningslinjer samt drøfting med
organisasjonene. Virkningstidspunkt for lønnsregulering i kap 3 og 5 var avtalt 1.mai.
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Sentrale lønnsforhandlinger ble i 2020 utsatt grunnet covid-19 pandemien. Rammen i oppgjøret 2020 ble avtalt å være
på 1,7%. Det ble i 2020 avtalt at også kap 3 og 5 skulle være innenfor denne rammen. For lønnsmottakere i kap 4 ble
endringen gjort gjeldende fra 1.9.2020. Virkningsdato for lønnsmottakere i kap 3 og 5 var 1.5.2020.
Tabellen under viser gjennomsnitt grunnlønn i 100% stilling pr 31.12 de ulike årene. Kapittel 4 utgjør 86% av
lønnsmassen i Færder kommune

Gjennomsnitt grunnlønn pr
Utvikling i %
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020 Endring 18-19
Endring 19-20
Kap 4 ALLE
Kvinner
Menn

397 367
403 308
377 816

417 664
424 622
394 978

418 846
425 241
398 622

5,1
5,3
4,5

0,3
0,1
0,9

Kap 5 ALLE
Kvinner
Menn

638 610
632 427
647 984

660 582
657 289
666 213

679 181
682 744
672 715

3,4
3,9
2,8

2,8
3,9
1,0

Kap 3 ALLE
Kvinner

684 086
672 936

710 772
703 163

725 470
721 556

3,9
4,5

2,1
2,6

Menn

715 996

736 037

738 151

2,8

0,3

3.2 Arbeidsmiljø og diskriminering
Medarbeiderundersøkelsen.
Det ble avholdt ny medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR på slutten av 2019
Den opprinnelige fristen for innsendelse av handlingsplan til miljøgruppene via HR-avdelingen var 01.mars i 1. tertial,
men med bakgrunn i Covid-19 pandemien og endret arbeidssituasjon er det gitt forlenget frist for innsending av
handlingsplaner. Færder kommune har valgt to av faktorene i 10-FAKTOR som styringsindikator for pkt. 8.1
Kommuneorganisasjon i kommuneplan:

.
Diskriminering
Kommunen har ansatte fra ulike nasjonaliteter innenfor samtlige sektorer. Det arbeides aktivt for at ansatte med
nedsatt funksjonsevne blir i jobb via «tettere på» metodikken med NAV arbeidslivssenter og Nav lokalt. Det er utviklet
en mal for utviklingssamtaler der temaene er knyttet tydelig mot innhold i 10-faktor medarbeiderundersøkelsen som
gjennomføres hvert 2. år. Der behandles bl. a seniorperspektivet fra fylte 62 år.
Per 31.12.20 har kommunen 19 lærlinger, 17 innen Helsefagarbeid (HFA) og barne- og ungdomsarbeid (BUA)), og 2 IKTlærlinger.
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3.3 Sykefravær
IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) 2019 – 2022 har som mål å redusere sykefraværet med 10 % sammenlignet med
årsgjennomsnittet for 2018. Dette skal oppnås ved blant annet å følge opp arbeidstakere med gjentagende og høyt
sykefravær, samt ha fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
Ved inngangen til 2020 var sykefraværsprosenten i Færder kommune 8,22%. Dette er økt til 8,9% i desember 2020.
Totalt årsgjennomsnitt for Færder kommune i 2020 er 8% mot 7,4%i 2019.
Som følge av Covid19 pandemien var det forventet at egenmeldt fravær ville øke med bakgrunn i mer korttidsfravær.
Gjennomsnittlig egenmeldt fravær har utviklet seg slik per sektor:
2019

2020

% Endring

AKL

0,51 %

0,44 % Ned 13,73 %

TM

0,97 %

1,14 % Opp 17,53 %

HO

1,57 %

1,75 % Opp 11,46 %

OK

1,08 %

1,01 % Ned

6,48 %

Sektorene med mest prosentvis økning i egenmeldinger er sektor for Teknikk og miljø og Helsesektoren.
I Oppvekstsektoren er antall egenmeldinger gått ned, men langtidsfraværet har økt i 2020.
Kommunen har likevel hatt lavest fravær sammenliknet med øvrige kommuner i tidligere Vestfold.

Blå kurve: 2020 Grønn kurve: 2019
Arbeidsmetodikken «Tettere på», i samarbeid med Nav arbeidslivssenter og Nav lokalt fortsatte i 2020. Dette går ut på
tettere og tidligere oppfølging av sykmeldte, der oppfølgingsplan opprettes og deles med NAV og lege ved 4 uker syk,
alle dialogmøter 1 skal gjennomføres og dialogmøter 2 skal fremskyndes til uke 20, fra lovens krav som er 26 uker.
Under Covid-19 pandemien ble de fleste dialogmøter digitale. Det ble en strengere vurdering av hvilke møter som ble
avholdt og noen dialogmøter ble avlyst grunnet smittevernhensyn. Bedriftshelsetjenestens tilbud var også noe redusert
og digitalt.
En lederkursrekke om arbeidsgivers styringsrett, digital oppfølgingsplan og langtidsfravær ble avholdt av HR i samarbeid
med NAV arbeidslivssenter og NAV Færder med begrensete plasser for nye ledere.
NAV arbeidslivssenter bidro også med arbeidsmiljøprosesser, og noen arbeidssteder jobbet med STAMIs verktøy «En
bra dag på jobb». Verktøyet er en del av IA-avtalens satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
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3.4 Bemanning
Årsverk
Årsverkrammer
Kommunedi rektør og stab
Pol i ti kere
HR
Økonomi seksj onen & Kemneren i Færder
Sum sektor for kommunedirekt ør og st ab
Vi rksomhetsdi rektør og stab
Skol er
Kommunal e barnehager
Færder kul turskol e
PP-tjenesten
RMU
Barnevernstj enesten
Fri ti d Færder
Avdel i ng for forebyggende hel setj enester
Sum oppvekst - og kunnskapsekt or

Årsverk

Årsverk

pr. 31.12.2019 pr. 31.12.2020 Endring 19-20
5,00
4,50
-0,50
1,60
1,60
0,00
16,20
15,60
-0,60
19,35
18,85
-0,50
42,15
40,55
-1,60
15,70
416,37
165,40
7,98
12,35
78,20
44,35
30,80
771,15

Vi rksomhetsdi rektør og stab

17,40
411,17
172,03
7,98
13,30
100,50
46,35
2,64
29,40
800,77

1,70
-5,20
6,63
0,00
0,95
22,30
2,00
2,64
-1,40
29,62

4,20

4,60

0,40

10,90
47,83
142,74
137,56
190,64
118,51
652,38

10,90
47,83
150,24
139,96
193,84
119,01
666,38

0,00
0,00
7,50
2,40
3,20
0,50
14,00

5,70

4,70

-1,00

10,00

11,00

1,00

16,40
26,80
19,00
96,93
174,83

16,40
26,80
19,00
95,43
173,33

0,00
0,00
0,00
-1,50
-1,50

7,00

7,00

0,00

23,60

23,60

0,00

Innvandrertj enesten
Servi ce og kommuni kasj on
Dokumentsenter
Sekretari atet
Kul turenheten

6,00
6,00
4,40
3,00
6,15

6,00
6,00
4,40
3,00
6,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nøtterøy kul turhus

4,90

4,90

0,00

Tjenestekontoret
Tjeneste for psyki sk hel se og rus
Hj emmetj enesten/ omsorgsbol i ger
Mi l jøarbei dertj enesten
Bj ønnesåsen bo- og behandl i ngssenter
Smi dsrød hel sehus
Sum helse- og omsorgsekt or
Vi rksomhetsdi rektør og stab
Kommuneutvi kl i ng
Byggesak
DA utedri ft
Pl an og prosjekt
Ei endomsforval tni ngen
Sum Teknikk og Miljø
Vi rksomhetsdi rektør og stab
NAV / Sosi al tjenesten

Østre Bol æren

2,00

2,00

0,00

63,05

63,05

0,00

1703,56

1744,08

40,52

Sum administrasjon, kult ur og levekår
Sum alle sekt orer
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Kommentarer til endringer i årsverk:
Kommunedirektør og stab
Jf. Driftsbesparelsessaken i Ksak 57/ 19 er 0,5 stilling ikke videreført i Kommunedirektør og stab, 0,5 årsverk ikke
videreført i Økonomiseksjonen og Kemneren i Færder kommune og 1,0 årsverk ikke videreført i HR. Videre er HR styrket
med 0,4 årsverk jf. Ksak 118/ 20.
Oppvekst og kunnskap
I sektoren er det en økning med 29,6 årsverk. De viktigste endringene er opprettelse av tiltak for 3 brukere i RMU med
25,5 årsverk samtidig som øvrig bemanning er redusert med 3,2 årsverk. 8,6 årsverk gjelder nye avdelinger i
Teiehøyden og Hårkollen barnehager, mens det er redusert med 2,6 årsverk for tiltak til barnehagebarn med særskilt
tilrettelegging. Barnevernet er styrket med 2 årsverk. I skolene er det redusert med 5,2 årsverk fra skoleåret 2020/ 2021
som følge av endring i elevtallet. Jf. Ksak 81/ 20 og 118/ 20.
Helse og omsorg
I Helse og omsorgssektoren er det en økning med 14 årsverk. 0,4 årsverk Kommuneoverlege omgjort til fast stilling.
Økte ressurser til Hjemmetjenesten med 4,5 årsverk og 1 årsverk ergoterapeut, 2 årsverk til dagsenter for demente og
økt grunnbemanning i omsorgsboliger med 1 årsverk. Miljøarbeidertjenesten er økt med 1,9 årsverk som følge av flere
brukere og 0,5 årsverk for styrking av tilbudet for demente. Ny ressurskrevende bruker gir en styrket bemanning på
Bjønnesåsen med 3,2 årsverk. Dagsenter på Smidsrød økt med 0,5 årsverk for styrking av tilbudet for demente. Jf. Ksak
81/ 20 og 118/ 20.
Teknikk og Miljø
En nedgang i sektoren på 1,5 årsverk. Endringen gjelder eiendomsforvaltningen hvor man har reduksjon på 0,5 årsverk
på renhold vaskeri og reduksjon på 0,3 årsverk i forvaltning boliger samt en teknisk justering på 0,7 årsverk.
Administrasjon, kultur og levekår
Ingen endringer i årsverk.
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4. Etikk
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Hovedmålsettingen for kommunens etiske retningslinjer er å unngå situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes
uhildethet, objektivitet eller mistanke om korrupsjon.
Færder kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av samfunnets
fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet i kommunen.
Hele organisasjonen skal ha fokus på etiske vurderinger og det skal gjennomføres arbeid med etiske dilemmaer i alle
sektorer. På grunn av covid-19 pandemien har det ikke vært gjennomført fysiske samlinger i 2020, men etiske
dilemmaer og informasjon fra Transparency International er sendt ut i organisasjonen. Kommunens ledelse har deltatt
på Etikkonferansen 2020 arrangert av KS, Transparency International og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Etikkrådet i Færder kommune har mottatt 6 henvendelser og det er avholdt 5 drøftingsmøter i 2020. Rådet skal fremme
samtale og refleksjon om etiske spørsmål og dilemmaer. På forespørsel skal etikkrådet gi råd om hvordan konkrete
etiske utfordringer kan løses, og være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet
spørsmål i forkant eller etterkant. Etikkrådet skal bidra til bevisstgjøring om etiske spørsmål som har med ressursbruk
og prioritering å gjøre.
Manuelle varslingsrutiner er supplert med elektronisk varsling internt og eksternt via kommunens nettportal. I den
anledning er det etablert et varslingssekretariat som ivaretar mottak av alle typer varslinger. I 2020 er fem varslinger
behandlet i varslingssekretariatet.
Færder kommune er medlem av Transparency International

Tiltak

Etiske retningslinjer og refleksjoner tas inn i all
basisopplæring i kommunen
Etikk tas opp med alle virksomhetsledere i Færder
kommune på lederforum
Henvise til fokussamtaler for enkeltpersoner som trenger
debrifing og nytt fokus.
Kartlegging av bierverv for ledere og ansatte som har
kommunen som hovedarbeidsgiver
Etablerte varslingskanaler og rutiner internt og eksternt
via kommunens nettportal
Løpende revisjon av rutiner og prosedyrer i
kvalitetssystemet gjennomføres
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Drift/
invest
Drift

Kommentar
Gjennomført

Drift

Gjennomført

Drift

Gjennomført

Drift

Gjennomført

Drift

Gjennomført

Drift

Gjennomført

5. Internkontroll
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Færder kommune skal ha internkontroll for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for
internkontrollen jf. kommuneloven § 25-1. Ved internkontroll skal kommunedirektøren:
• utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
• ha nødvendige rutiner og prosedyrer
• avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
• dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
• evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll
Risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring
Risikostyring og intern kontroll er en integrert del av den helhetlige virksomhetsstyring i Færder kommune. En
forutsetning for god økonomisk og administrativ styring er at det i alle virksomheter er etablert rutiner og
kontrollaktiviteter. Internkontroll er et ledelsesansvar som skal ivaretas både gjennom organiseringen av virksomheter
og ved løpende oppfølgning av at gjeldende rutiner følges. Helhetlig virksomhetsstyring handler om aktivt å legge
forholdene til rette for at kommunen skal oppnå de ønskede resultater og unngå styringssvikt som kan true
måloppnåelse og omdømme. Anskaffelser, HR, økonomi, IKT, informasjonssikkerhet, myndighetsutøvelse og gode
investeringsprosesser har det til felles at de alle er områder med høy iboende risiko og som ledere på alle nivåer må ha
et løpende fokus på i virksomhetsstyringen.
Kommunen har etablert internkontrollrutiner innenfor kommunens områder og enheter. Prosedyrer og retningslinjer,
dokumenter, metoder og rutiner er utarbeidet og blir kontinuerlig oppdatert i kommunens internkontrollsystem. Alle
kommunens ansatte kan bruke systemet. Systemet skal benyttes til å ivareta og forenkle melding og behandling av
avvik samt gjennomføring og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser. Disse funksjonene skal gi ledelsen bedre
styringsinformasjon. Hver sektor har egne kvalitetsutvalg som utarbeider årsrapport. De blir gjennomgått av
kommunedirektørens ledergruppe og danner grunnlag for en samlet rapport som informerer om hva er gjort av tiltak
gjennom året og fokusområder neste år.
Det arbeides kontinuerlig med å utarbeide standardiserte kontrakter og avtaler på tvers av områder i kommunen.
Kommunen har felles rammeavtale for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Kommunen er medlem av anti-korrupsjon
foreningen Transparency International.
Alle saker som skal til politisk behandling skal ha med et punkt som beskriver eventuelle økonomiske konsekvenser av
foreslåtte vedtak. Dette for å tydeliggjøre for alle saksbehandlere at økonomiske konsekvenser skal vurderes og
utredes. Nye tiltak til budsjett- og økonomiplan skal være i overenstemmelse med målene gitt i kommuneplanens
samfunnsdel.
Handlingsplan for internkontroll
Det er utarbeidet et styringsdokument for internkontroll for kommunedirektøren og ledergruppen i Færder kommune.
Det er utarbeidet en tilhørende handlingsplan for internkontroll. Dokumentet angir hovedprinsipper for internkontroll,
spesielle fokusområder for internkontroll, arbeidsmetode, samt organisering og ressurser. Fokusområdene i
handlingsplanen er:
• Organisering og system
• Korrupsjonskontroll og habilitet
• Personalforvaltning
• Økonomiforvaltning
• Anskaffelser
• IKT, datasikkerhet og personvern
• Saksbehandling og myndighetsutøvelse og innbyggerikontakt
• Tjenesteyting
• Oppfølging av politiske vedtak
• Fra desember 2020 er det etablert egen enhet under kommunedirektøren. Denne skal gjennomføre
internrevisjon og bidra til at internkontroll følges opp i sektorene. Enheten skal også ivareta beredskapsarbeid.
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6. Kommunens påvirkning av det ytre miljø
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6.1Klimaplan, tiltak og resultater
Å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem er ett av FNs 17 bærekraftmål. Målet
skal nås innen 2030, og det er styrende i kommuneplanens handlingsdel. Kommunen skal bidra til utslippsreduksjon
gjennom rollen som planmyndighet, eiendomsbesitter, arbeidsgiver, innkjøper, tjenesteleverandør og
samfunnsutvikler. Klimaregnskap og –budsjetter er viktige verktøy i arbeidet med å nå bærekraftmålet.
Klima- og energiplan ble vedtatt av kommunestyret 17. juni 2020. Planen inneholder mål for utslippskutt fram mot
2030, både for kommunens egen virksomhet og for hele samfunnet innenfor Færder kommunes grenser. Det
overordnede målet er å redusere klimagassutslippene fra kommunens egen virksomhet med 90 prosent fra 2009 til
2030. For samfunnets del er hovedmålet å kutte utslippene i samme periode med 50 prosent.
I løpet av 2020 er det ansatt klimarådgiver i 100% stilling. Vedkommende skal arbeide med gjennomføring og
videreutvikling av klima- og energiplanen. Målet er å integrere klima som et naturlig arbeidsfelt i alle deler av
kommunens virksomhet. I tillegg er det nødvendig at innbyggere, næringsliv og kommunen spiller på lag for å nå
målene om å redusere klimagassutslippene. Dette er også noe klimarådgiveren skal bistå med å legge til rette for.
Første år med rapportering
2020 var det første året kommunen fikk oversikt over egne utslipp gjennom et klimaregnskap. Det gir kommunen en
god pekepinn på hva status er i arbeidet med å kutte utslippene av klimagasser. I løpet av året ble det laget
klimaregnskap for 2009 og 2019. Samtidig er det satt opp et klimabudsjett for 2021, et utslippsbudsjett fram mot 2024
og en langtidsprognose fram mot 2030.
Klimabudsjettet trekker opp rammene for hvor mye kommunen maksimalt kan slippe ut av klimagasser de kommende
årene. Det er nødvendig å sette i verk en rekke tiltak, i tillegg til å videreføre allerede påbegynte grep.
Klimaregnskap 2020
Rapporteringen av klimaregnskap og –budsjett skal gjøres parallelt med den vanlige økonomirapporteringen gjennom
året. Det betyr blant annet at denne årsberetningen for økonomi også inneholder klimaregnskapet for 2020.
Klimaregnskapet gjelder for kommunens egen virksomhet. 2009 er året kommunen måler seg opp mot. Regnskapet for
2020 viser at utslippene av klimagasser ble redusert med 57 prosent fra 2009 for kommunens egen virksomhet. De
største bidragsyterne til reduksjonen er

•
•
•
•
•

Utfasing av oljefyring, som ble forbudt fra 1. januar 2020.
Energieffektivisering i kommunale bygg.
Energieffektivisering for vei, vann og avløp.
Utbytting til elbiler.
Færre flyreiser blant kommunens ansatte.

Utslippene falt betydelig i årene fra 2009 til 2020. Fallet fortsatte i nesten samme tempo fra 2019 til 2020, med en
nedgang på fem prosent (se tabell 1).
Klimagassutslipp
(tonn CO2-ekv.)

SUM nivå 1 - egne, direkte utslipp

2009

Regnskap
2019
2020

Endring
2009-2020 2019-2020

1 555,1 556,1

400,1

-74 %

-28 %

SUM nivå 2 - utslipp ved energibruk

4 000 1 832

1 865

-53 %

2%

SUM nivå 3 - indirekte utslipp
SUM - kommunens egen drift

193
216
5 748 2 604

214,6
2 480

11 %
-57 %

-1 %
-5 %

Tabell 1: Klimagassutslippene fra kommunens egen virksomhet falt med 57 prosent i årene 2009-2020 og med fem
prosent fra 2019 til 2020.
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Forutsetninger i klimaregnskapet
Den globale regnskapsstandarden Green House Gas Protocol legges til grunn for hvordan kommunen deler inn
utslippene. Dette er den mest anerkjente og brukte malen. Der er det tre nivåer (scopes) for utslippene: Nivå 1 er egne
direkte utslipp, nivå 2 er utslipp som stammer fra energibruk – i all hovedsak strøm – mens nivå 3 er indirekte utslipp
som stammer fra produksjonen av varer og tjenester som kommunen kjøper inn.
Utslippene i regnskapet gjelder kun kommunen som virksomhet. For samfunnets utslipp som helhet brukes tall fra
Miljødirektoratet. For å regne om alle faktorer i klimaregnskapet til CO2-utslipp, for eksempel hvor stort CO2-utslipp en
liter bensin bidrar med, bruker kommunen de samme omregningsfaktorene som fylkeskommunen. Det er enighet
mellom fylkets kommuner om å samkjøre dette i størst mulig grad. Utslippsfaktorene har fylkeskommunen hentet fra
Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet.
Tabell 2 nedenfor viser en mer detaljert oversikt over klimaregnskapets elementer.
Klimagassutslipp
Regnskap
Endring
(tonn CO2-ekv.)
2009
2019
2020 2009-2020 2019-2020

Nivå 1 - egne direkte utslipp
Fossile drivstoff
Tjenestebiler, bensin
Tjenestebiler, diesel
Kommunale bygg
Oljefyring
Solceller

SUM nivå 1 - egne, direkte utslipp
Nivå 2 - energibruk
Elektrisitet - bygninger og idrettsbaner
Drift og anleggsavd.
Vann og avløpsanlegg
Veilys, lysløyper
Veidrift

SUM nivå 2 - utslipp ved energibruk

84,5
117,3

91,8
363,5

91,8
315,4

9%
169 %

0%
-13 %

1353,3
0,0

105,7
-5,0

0,0
-7,12

-100 %

1 555,1 556,1

400,1

-74 %

-100 %
44 %
-28 %

3 333

1 523

1 535

-54 %

1%

364
278
25

172,6
132,0
4,2

167,6
157,3
5,1

4 000 1 832

1 865

-54 %
-43 %
-80 %
-53 %

-3 %
19 %
22 %
2%

79

79
78

77
78

-2 %

-3 %
0%

68
40
3

18
29
11
2

35
18
5
2

Nivå 3 - indirekte utslipp
Tjenester
Skoleskyss
Fergedrift (Veierland)
Innkjøp av varer
Biler og elbiler
Kjøring i jobb, private biler
Tjenestereiser - fly
Pendling til/ fra jobb, ansatte

-73 %
-87 %

-37 %
-51 %
-18 %
SUM nivå 3 - indirekte utslipp
193
216 214,6
11 %
-1 %
SUM - kommunens egen drift
5 748 2 604 2 480
-57 %
-5 %
Tabell 2: Detaljert klimaregnskap for kommunens virksomhet. Utslippene falt med 57 prosent fra 2009 til 2020. Fra 2019
til 2020 gikk klimagassutslippene ned med fem prosent.
Nivå 1 – direkte utslipp
Kommunens direkte utslipp kommer fra kjøring med tjenestebiler og – til og med 2019 – oljefyring til oppvarming av
bygg. Grunnet Covid-19 pandemien falt bruken av kommunens bilpark betydelig, 36 prosent, fra 2019 til 2020. 2020 var
det første året helt uten oljefyring, og dette bidro til et 19 prosents fall i utslippene på nivå 1.
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Nivå 2 - energibruk
I følge KOSTRA-tall økte kommunens strømforbruk fra 2019 til 2020. Samtidig viser forbrukstallene fra kommunens
strømleverandør, Fjordkraft, at det totale strømforbruket gikk ned med åtte prosent. Forskjellen mellom KOSTRA-tall og
strømleverandør gir grunnlag for å vurdere hvordan kommunens energiforbruk skal rapporteres i fremtidige
klimaregnskap.
Grunnen til at KOSTRA-tallene viser en svak økning er hovedsakelig at energibruken i bygg gikk opp med én prosent, et
område der kommunen har effektivisert energibruken jevnt og trutt de siste årene. 2020 ble derimot et unntak fra den
fallende trenden, siden bruken av varmepumper økte etter at kommunen sluttet å bruke fyringsolje til oppvarming fra
1. januar 2020. Dette bidrar til at strømforbruket ikke falt fra 2019 til 2020. At energibruken i byggene endte med en
netto økning for året skyldes økt strømforbruk ved noen av skolene, barnehagene og helseinstitusjonene.
Energibruken i vann- og avløpsnettet falt, ifølge KOSTRA-tallene, med 3 prosent fra 2019 til 2020, mens strømforbruket
til veilys og –drift økte med 19 prosent. Summen ble en økning på litt under sju prosent for vei, vann og avløp.
Nivå 3 – indirekte utslipp
Varer og tjenester kommunen kjøper inn fører også til utslipp av klimagasser der de blir produsert. Dette må tas inn i
regnskapet, og kommunen jobber kontinuerlig med å ta inn flere varer og tjenesters utslipp i regnskapene.
Blant tjenestene som er tatt inn i klimaregnskapet er skoleskyss fra VKT, fergetilbudet til Veierland, kjøregodtgjørelser
til de ansatte, de ansattes pendling og flyreiser i jobb.
De ansattes pendling, flyreiser og kjøring i arbeidstiden har falt betydelig, mellom 20 og 50 prosent. Innkjøpte tjenester
til skoleskyss fra VKT hadde en nedgang på tre prosent grunnet nedstenging av skolene noen uker våren 2020.
Mens de fleste varer og tjenester bidro til lavere utslipp, trakk innkjøp av elbiler opp i 2020 i forhold til 2019. Det
skyldes at det ble kjøpt inn flere elbiler i 2020 enn i 2019. Å lage en elbil fører til større CO2-utslipp enn for en bensineller dieselbil, og det er denne merkostnaden i CO2 som er tatt inn i klimaregnskapet.
Samfunnets utslipp
Tall fra Miljødirektoratet viser at samfunnet i Færder har redusert utslippene med 7,2 prosent fra 2009 til 2019. Fra
2018 til 2019 gikk utslippene ned med 0,5 prosent. Miljødirektoratets tall for 2020 er først klare neste år.

Handlingsplan med klimatiltak
Til klima- og energiplanen følger det en egen handlingsplan som summerer opp alle tiltak og mål i klima- og
energiplanen. Nedenfor er det listet opp en status for arbeidet med tiltakene og målene i handlingsplanen.
Tallpunktene viser til tiltaksnummeret i klima- og energiplanens handlingsplan.
Følgende tiltak kan krysses av som fullførte, samtidig som mange av dem av natur aldri kan ferdigstilles helt siden
kommunen her hele tiden har noe å strekke seg mot:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1.1.1: Kommunen opprettholder og øker aktiviteter innen energieffektivisering i eksisterende
bygningsmasse.
4.1.1.2: Minimum passivhusstandard legges til grunn for nye kommunale bygg.
4.1.1.5: Alle nye kommunale bygg tilrettelegges med mulighet for senere tilkobling til nær/ fjernvarme.
4.1.1.6: Alle nye anlegg for veibelysning etableres med LED-lys.
4.1.2.5: Kommunen legger til rette for digitale møter for å redusere reisebehovet.
4.1.2.6: Kommunen gjennomfører tiltak som skal stimulere til at flere elever vil gå/ sykle til skolen.
4.1.3 – Innkjøp og forbruk: Kommunen styrker klimaperspektivet i valg av produkter, tjenester og
leverandører.
4.1.4.1: Energieffektivitet er en planleggingsparameter i kommunens hovedplan for avløpssystemet.
4.1.5: Kompetanse om klimaspørsmål er en sentralt i helhetlig plan for oppvekst i Færder kommune.

I tillegg er det påbegynt et arbeid som gjelder en rekke andre av tiltakene i planen. Dette gjelder følgende tiltak:
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•
•
•
•
•
•
•

4.1.1.4: Kommunen analyserer sine bygg med tanke på montasje av solcelleanlegg, og også
batteribank. Minst to kommunale bygg utrustes med solcelleanlegg innen 2022.
4.1.2: Innen 2025 er 90 prosent av kommunens mindre biler og 50 prosent av større biler
nullutslippsbiler.
4.1.2.3: Kommunen vurderer behovet for ladestasjoner fortløpende.
4.1.3.2: Kommunen øker bevisstheten hos alle aktuelle virksomheter om matsvinn og tiltak som kan
redusere dette.
4.2.2: Kommunen analyserer sin rolle ifm. tilrettelegging av ladestasjoner for elkjøretøy og biler
knyttet til beldelingsordninger.
4.5.7: Færder kommune iverksetter en prosess med å få merket for Bærekraftig reisemål.
4.6.2: Kommunen gjennomgår kapasiteten i overvannshåndteringen med tanke på å avdekke risiko
for oversvømmelser.

Oppsummert er 16 av totalt 43 tiltak i handlingsplanen fullført eller påbegynt.
Integrering i vanlig drift
I tillegg til tiltakene i handlingsplanen kan det nevnes at kommunens klimaråd har hatt økt aktivitet i 2020. Rådets
møter er nå samkjørt opp mot møtene i hovedutvalget for kommunalteknikk.
Klimaarbeidet innarbeides som en del av kommunens ordinære drift. Et viktig skritt i denne retningen har vært å
gjennomføre arbeidet med klimabudsjettet parallelt med øvrig handlingsplan og økonomiplanarbeid.
Det siste året har kommunen blitt med i det nyetablerte klimanettverket i Vestfold og Telemark, som ledes av Vestfold
og Telemark fylkeskommune og består av kommuner næringsliv og andre aktører i fylket.

6.4 Rapportering Bekkevika renseanlegg
Kommunen er forurensningsmyndighet for avløpsanlegg med mengde som tilsvarer mindre enn 10 000 personer, og
med utslipp til sjø. Dette gjelder for Bekkevika renseanlegg. Gjeldende utslippstillatelse ble gitt av tidligere Tjøme
kommune. Anlegget har krav til minimum 90% reduksjon av fosformengden, beregnet som årlig middelverdi av det som
blir tilført anlegget.
Årsrapporten viser at vannmengden gjennom anlegget i 2020 var på 810 000 m³, og målt overløp var 14 000 m³. Minste
vannmengde på ett døgn var 597 m³, mens største vannmengde på ett døgn var 7373 m³. Dette viser at anlegget er
sterkt påvirket av overvann, og det må gjennomførestiltak for å redusere overvann inn til anlegget. Separering i Tjøme
sentrum er et tiltak som bør gi en god effekt på dette. Første etappe nesten ferdig, men effekten av etappe 1 kommer
først når etappe 2 som planlegges startet opp høsten 2021 er ferdig.
Det ble i 2020 tatt 24 ukeblandeprøver som ble analysert for fosfor, 24 døgnblandeprøver som ble analysert på BOF5 og
KOF, og 12 månedsblandeprøver av slam som ble analysert for tungmetaller. Resultatene viser en renseeffekt for
totalfosfor inkl. overløp på anlegget på 93 % (krav 90%), og renseeffekt ekskl. overløp på 94 %. Mengden fosfor inn til
anlegget er størst på sommeren når det et stort antall besøkende og ferierende. Antall prøver og renseeffekten er
innenfor kravene.
Bekkevika har ikke krav til sekundærrensing, men anlegget hadde oppfylt et slikt krav i 2020 både for BOF5 og KOF.
Resultatet for BOF5 var renseeffekt på 94% (krav til sekundærrensing er 70%) og en renseeffekt på 88% for KOF (krav til
sekundærrensing er 75%). 11 slamprøver oppfylte kravene til kvalitetsklasse I i henhold til gjødselvareforskriften. En
prøve i juli viste høyt innhold av kadmium slik at slammet her havnet i kvalitetsklasse II. Påfølgende prøver har igjen vist
lave verdier, og det er uvisst hva som forårsaket denne ene prøven med høyere verdier.
Det ble levert 780 tonn slam til Tønsberg renseanlegg i 2020.
Beregnet utslipp av næringsstoffer fra Bekkevika renseanlegg i 2020 er 0,21 tonn fosfor, 4,37 tonn organisk stoff som
BOF5, og 25,2 tonn organisk stoff som KOF. Dette er ca en halvering av beregnet utslipp i forhold til 2019. Tiltak som har
redusere overløp inne i renseanlegget er den viktigste enkeltårsaken til forbedringen i forhold til 2019.
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7. Målstyring ved bruk av styringsindikatorer
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Styringsindikatorene skal angi om kommunen er på rett vei i forhold til de vedtatte samfunnsmålene i kommuneplanen.
Styringsindikatorene er valgt ut for å gi et bilde av de ulike tjenestene sett opp mot kommunens overordnede
samfunns- mål.
Hovedmålene bygger på visjon og overordnede hensyn, med utgangspunkt i nåværende og framtidige utfordringer og
samfunnstrekk. De representerer en helhet og prioritering av vektlagte tema, samt bidrar til å videreutvikle
sammenhengen i kommunens totale plan- og styringssystem.
Indikatorene og nøkkeltallene er hentet fra ulike datakilder. De vesentligste datakildene som er brukt er Kostra/ SSB,
Gerica (pleie- og omsorgssystemet), IST (skoleadministrativt system), Basil (barnehagestatistikk), Fhi
(folkehelseinstituttet) og Vesar. I tillegg egne tellinger.
Hvert hovedområde innledes av en oversikt over status på indikatoren med fargekoder som viser om nivået ved siste
måling er forbedret, forverret eller uendret siden forrige måling. I tillegg kommenteres enkelte av målingene.

7.1Samfunnsmål 1: Samfunnsutvikling
Færder kommune er et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet og som har
levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet.

1
1.1

1.2
1.3
1.4

Samfunnsutvikling

Styringsindikator

2020

2019

Innbyggerne skal ha god
livskvalitet gjennom hele
livet
Arealutvikling muliggjør vekst
og ivaretar samtidig natur og
rekreasjonsverdiene for
kommende generasjoner

Forventet levealder, forskjell mellom to
utdanningsgrupper - grunnskole og
videregående/ høyskole

5,4 år

5,4 år

82

108

0,85 %
vekst

0,1 %
vekst

65,7%*

65,7 %

Antall igangsettings- og ettrinnstillatelser
for nye boenheter

Befolkningsvekst som gir
mangfold og balanse mellom
ulike aldersgrupper
Befolkningsutvikling i prosent
Levende og åpent
lokaldemokrati
Valgdeltakelse kommunestyrevalg

Endring
fra forrige
måling

* 2019

Forskjellen i forventet levealder mellom to utdanningsgrupper er uendret på 5,4 år. På landsbasis er denne forskjellen 5
år og i fylke er den 5,2 år. Forventet levealder er en viktig indikator på hvordan det står til med folkehelsa. Fysisk
aktivitet er en av de viktigste faktorene for å forebygge sykdom og for tidlig død. En annen faktor som påvirker
levealder i befolkningen er røyking.
Antall igangsettingstillatelser sier noe om byggeaktiviteten i kommunen. I Færder kommune har antall
igangsettingstillatelser blitt redusert fra 108 i 2019 til 82 i 2020. Når antall igangsettingstillatelser telles er ut fra når et
søknadstidspunkt blir. F.eks. har Færder kommune gitt rammetillatelser til Borgheimtunet med mange boenheter i
2020, men igangsettingstillatelsen er ennå ikke omsøkt. Da vil ikke disse enhetene telle med før i 2021, forutsatt at de
søker i 2021. Indikatoren må sees over en lengre tidsperiode for å kunne si noe om tendensen.
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. Det har ikke vært avholdt kommunestyrevalg i 2020.Valgdeltakelse i kommunestyrevalg gir uttrykk for innbyggernes
deltakelse i lokalsamfunnet og følelsen av tilhørighet er viktig for trivsel, psykisk helse og lokalsamfunnets bærekraft.

7.2 Samfunns mål 2. Arbeid og næring
Færder kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy sysselsetting.

2
2.1

2020

2019

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som
viktigste kilde til livsopphold

367

395

Reg. arbeidsledige i % av befolkningen 1574 år

2,5 %

1,7 %

Andelen deltakere som etter 2 år i
intro.ordningen er i arbeid/ utdanning

76,5 %

68,4 %

63 %

50 %

61,9 %

62,8 %

7437

7468

Arbeid og næring

Styringsindikator

Høy sysselsetting

Andelen deltakere som etter 2 år i
kvalifiseringsordningen er i arbeid/ aktivitet
eller har fått forlengelse av program

2.2

Næringsliv med god
innovasjonkraft og vekstevne Sysselsatte i % av befolkningen

2.3

Attraktiv region for
næringsutvikling

Antall arbeidsplasser i Færder kommune

Endring
fra forrige
måling

Antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold har gått ned fra 395 i 2019 til 367 i 2020.
Dette skyldes at flere har andre kilder til livsopphold. En årsak kan være at flere er i kvalifiseringsprogrammet.
Reg. arbeidsledige har gått opp fra 1,7 % i 2019 til 2,5 % i 2020. De som er med i arbeidskraftundersøkelsen AKU er
heltidspermitterte og heltidsledige. Dette tallet kan ikke sammenlignes med de som registrerer seg som ledige hos NAV
og mottar dagpenger.
Andelen deltakere som etter 2 år i introduksjonsordningen er i arbeid/ utdanning skyldes i hovedsak at mange deltakere
har begynt på videregående skole.
Andelen deltakere som etter 2 år i kvalifiseringsordningen (KVP) er i arbeid/ aktivitet eller har fått forlengelse av
program, har økt. Dette skyldes blant annet forlengelser av kvalifiseringsprogrammet for deltakere.
Andelen sysselsatte har gått ned. Det skyldes flere eldre, dermed færre i arbeid.
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7.3Samfunnsmål 3: Kultur, frivillighet og friluftsliv
Færder kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som engasjerer bredt og stimulerer til deltakelse. Frivilligheten er
en betydningsfull og høyt verdsatt bidragsyter i lokalsamfunnet.

3

Kultur, frivillighet og
friluftsliv

3.1

Levende kulturliv hele året

3.2

Tilrettelegge for idrett og
fysisk aktivitet for alle

Styringsindikator

2020

2019

Antall besøkende på Nøtterøy kulturhus
Antall arrangement/ forestillinger på
Nøtterøy kulturhus
Prosentvis andel barn og unge med
medlemsskap i lag og foreninger

12500

40400

90

158

79,2 %

74,9%**

Endring
fra forrige
måling

*2019 ** 2018

Forventet nedgang i antall besøkende og arrangementer på Nøtterøy kulturhus som følge av Covid-19 pandemien.

7.4 Samfunnsmål 4: Helse
Innbyggerne i Færder kommune opplever kvalitet på kommunens helsetjenester og har en helse som bidrar til mestring
og livskvalitet.

4
4.1
4.2

Helse

2020

2019

181

201

860

894

27,5 mnd

29,4 mnd

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år
(prosent)

51,5 %

50,9

Andel innbyggere 80 år og over som er
beboere på sykehjem (prosent)

9,0 %

9,5 %

0,70

0,72

79,6 %

79,3 %

72,1 %

70,8 %

37,4 %

35,4 %

112

124

Styringsindikator

Folkehelsearbeid preger alle
virksomheter
Antall deltakere på Frisklivssentralen
Planlegge og gjennomføre
helsetjenestene etter
brukernes behov
Antall forløp korttidsplasser i institusjon
Botid langtidsplasser i institusjon

4.3

4.4

Andel innbyggere 67-79 år med
dagaktivitetstilbud (prosent)
Andel brukerrettede årsverk i
Helsetjenestene planlegges omsorgstjenesten m/ helseutdanning
og gjennomføres med kvalitet (prosent)
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, helse og
omsorg
Heltidskultur i helse og omsorg, andel 100%
stillinger i helse og omsorg
Helse og boligpolitikken
styrker innbyggernes
mestring i alle livsfaser
Antall hjemmerehabiliteringer

Endring
fra forrige
måling

Frisklivssentralen har i store deler av 2020 vært stengt pga Covid-19 pandemien. I periodene frisklivssentralen har vært
åpen har det ikke vært oppstart på nye brukere, kun tilbud for eksisterende brukere.
Botid langtidsplasser i institusjon går fortsatt ned. Flere langtidspasienter i korttidssenger og flere pasienter med store
behov gjør at antall forløp har gått ned.
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Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år har gått opp fra 50,9 % i 2019 til 51,5 % i 2020. Til sammenligning utgjør
andelen i kostragruppe 9 50 %, i Vestfold og Telemark er snittet 48,7 % og i landet er andelen 48,5 %. Færder kommune
har flere brukere av hjemmetjenester under 66 år enn over 66 år til tross for at det er en kommune med mange eldre.
Færder kommune har økt både gjennomsnittlig stillingsstørrelse og andelen 100 % stillinger. Dette jobbes det aktivt
med i alle tjenester.
Antall hjemmerehabiliteringer er redusert. Det skyldes at Innsatsteamet er omdisponert til smittesporing under Covid19 pandemien..

7.5 Samfunnsmål 5: Oppvekst
Barn og unge i Færder kommune har en trygg, sunn og utviklende oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med
deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

5

Oppvekst

5.1

Barn og unge opplever
trygghet, mestring, utvikling
og læring

5.2

Arbeidet med barn og unge

2020

2019

Psykiske symptomer/ lidelse reg. i
primærhelsetjenesten
Andel enkeltvedtak i barnehage 1-5 timer
pr uke, pr 15.12.20
Andel enkeltvedtak i barnehage fra 6 timer
pr uke pr 15.12.20

165 (pr
1000)

161 (pr
1000)

0,8 %

1,1 %

1,1 %

1,4 %

Andel enkeltvedtak i skole
85 % fullført og bestått VGSetter 5 år innen
2021
Antall barnefamilier som har behov for
sosialhjelp over 6 mnd
Antall barn i familier som mottar
sosialstønad

8,3 %

8,2 %

80,96 %

79,37 %

102

112

359

391

93,3 %

91,0 %

Styringsindikator

Vaksinasjonsdekning, meslinger 9 år

Endring
fra forrige
måling

Andelen med psykiske symptomer bør sees i et lengre perspektiv. Andelen har gått litt opp ift 2019.
Enkeltvedtak i barnehage har gått ned. Det er iverksatt en rekke tiltak for å få denne reduksjonen, for eksempel
kompetanseheving for personalet og bedre tverrfaglig innsats - BTI. Ekstra satsing på spesialpedagoger i alle
barnehager.
Enkeltvedtak skole har gått opp fra 8,2 % i 2019 til 8,3 % i 2020. Det er et så lite tallgrunnlag (antall elever) at det ikke
kan tolkes på anen måte enn at det er stabilt og kan skyldes naturlige svingninger hos trinnene/ elevmassen og ikke
faktiske grep som kommunen har gjort. Det er for tidlig til å se effekten av ekstra satsing på spesialpedagoger i
barnehagene.
Både antall barnefamilier som har behov for sosialhjelp og antall barn i familier som mottar sosialhjelp har gått ned.
NAV har i 2020 hatt en egen familiekontakt og et ekstra barneperspektiv med tanke på sårbare familier under Covid-19
pandemien. Økt antall deltakere på KVP programmet vil også medføre at flere klarer seg uten sosialhjelp. I tillegg er det
egne jobbspesialister i flyktning- og innvandrerteamet og i NAV Færder som følger tettere opp enn tidligere.
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7.6 Samfunnsmål 6: Samferdsel og infrastruktur
Færder kommune har en fremtidsrettet infrastruktur og et transportsystem som er brukervennlig og miljøvennlig.

6

Samferdsel og infrastruktur Styringsindikator

6.1

Trafikksikkert
transportsystem som bidrar til
omstilling til
lavutslippssamfunnet
Antall drepte og hardt skadde i trafikken
Antall meter nybygde gang- og sykkelveier i
kommunen

6.2
6.3

Passeringer sykkelteller i Bryggeribakken
Transportsystem som gir god
framkommelighet, effektiv
kommunikasjon og som
Antall påstigninger på VKT's ordinære ruter
ivaretar samfunnssikkerhet
på holdeplasser i kommunen
Sikker vannforsyning med
tilstrekkelig kapasitet og god
kvalitet
Lekkasje på vannforsyningsnettet

2020

2019

1

1*

82

80

135 786

128 845

780 724

1 076 260

39 %

31 %

Endring
fra forrige
måling

Drikkevannskvalitet
God
God
Leveringsstabilitet i vannforsyningen, ikke
0,16 t/ innb 0,15 t/ innb
planlagte avbrudd
Leveringsstabilitet i vannforsyningen.
Totale avbrudd
0,74 t/ innb 0,50 t/ innb

6.4
6.5

Velfungerende avløpssystem Tilknytningsprosent avløpsnett
Bærekraftige avfallsløsninger
som ikke bidrar til forurensing Prosent materialgjenvunnet avfall i
av miljøet
henteordningen (inkl. hageavfall)

92 %

91 %

60 %

60 %

*Hardt skadd

Antall påstigninger på VKT’s ordinære ruter har gått ned med 27,5 %. Covid-19 pandemien har medført at flere har hatt
hjemmekontor og at kollektiv transport til tider har vært frarådet.
Lekkasjeprosenten for Færder kommune har gått opp i 2020 fordi metoden for beregning er endret. Med lik
beregningsmetode som i 2019 ville lekkasjeprosenten i 2020 blitt lik som i 2019. Offentlig forbruk til spyling av
ledningsnettet, pumpestasjoner, brannvann, fontener, isbaner etc. har tidligere vært estimert for høyt.
Lekkasjeprosenten viser hvor mye vann vi ikke kan gjøre rede for. Dette kan både være lekkasjer og forbruk vi ikke vet
om.
Tilknytningsprosenten til avløpsnettet har gått opp. Dette er i tråd ned arbeidet som gjøres for å få flere eiendommer
koblet til kommunalt nett.
Gjenvinningsgraden på avfallet er like stor som i 2019, til tross for at mengdene husholdningsavfall økte betydelig i
andre halvår 2020. Økte avfallsmengder skyldes at flere var mer hjemme og mer på ferie i nærområdet.
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7.7Samfunnsmål 7: natur og miljø
Færder kommune forvalter natur- og miljøverdier langsiktig og fører en bærekraftig arealpolitikk der miljøbevisst
adferd preger samfunnet.

7

Natur og miljø

Styringsindikator

2020

2019

7.1

Tilpasse til forventede
klimaendringer

Andel kommunale kjøretøy med fornybar
energi

21,7 %

15,2 %

*

*

Matsvinn i kommunale institusjoner

7.2
7.3

Endring
fra forrige
måling

God miljøkvalitet i jord, vann
94
23,1
og luft
Badevannskvaliteten gj.sn. Av alle målinger TKB/ 100 ml TKB/ 100 ml
Innsamlet marint avfall, samlet inn av
Bevare naturmangfold og
skjærgårdstjenesten, Sparebankstiftelsen
verdifull natur
og Tønsberglivet
8680 kg
15191 kg
*Det jobbes med å fremskaffe ordentlig tellinger på denne indikatoren

Badevannskvaliteten er påvirket av stor nedbørsmengden i forkant av andre prøvetaking.
Årsaken til reduksjonen for innsamlet marint avfall er ifølge Skjærgårdstjenesten covid-19 pandemien som har medført
færre fellesaksjoner som strandryddedager.

7.8Samfunnsmål 8 Kommuneorganisasjonen
Færder kommuneorganisasjon nyter stor respekt og er en attraktiv arbeidsgiver.

8

Kommuneorganisasjonen

8.1

Attraktiv arbeidsgiver som har
meningsfylte og trygge
10-faktor - Mestringsorientert ledelse,
arbeidsplasser
faktor 5

8.2

Ansatte er den viktigste
ressurs for å tilby gode
tjenester til innbyggerne

2020

2019

4*

4

10-faktor - Mestringsklima, faktor 9

4,2*

4,2

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

82 %

82 %

7,99 %

7,38 %

Styringsindikator

Sykefravær

*måling 2. hvert år
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Endring
fra forrige
måling

8 Økonomisk resultat – Analyse og kommentarer
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8.1Driftsresultat, driftsutgifter og driftsinntekter
Utvikling i forenklet driftsresultat for de siste årene vises slik (tall i tusen):

2018

2019

2020

Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Øvrige driftsinntekter
Sum driftsinntekter

826 128
618 874
735 652
2 180 654

861 791
646 001
735 312
2 243 104

859 253
712 523
725 501
2 297 277

Driftsutgifter

2 169 490

2 236 636

2 268 041

11 163

6 468

29 236

37 346
81 631
-791
-110 892

38 123
78 240
0
-118 738

35 161
89 715
-735
-124 906

NETTO DRIFTSRESULTAT

3 870

8 842

30 001

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

0,2 %

0,4 %

1,3 %

Inntekter = negative tall, utgifter = positive tall

BRUTTO DRIFTSRESULTAT
Netto renteutgifter og utlån
Netto avdragsutgifter
Gevinst på finansielle instrumenter
Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg har uttalt at netto driftsresultat i %
av driftsinntektene bør være over 1,75%. Netto driftsresultat utgjør 1,3 %. I 2020 hadde Færder kommune et
budsjettert underskudd på netto driftsresultat tilsvarende 27 mill. kr. Regnskapsmessig netto driftsresultat endte på 30
mill. kr i overskudd. Dette tilsvarer en resultatforbedring i forhold til budsjett tilsvarende 57 mill. kr.
Resultatforbedringen skyldes i hovedsak reduserte finanskostnader, reduserte lønnsutgifter, reduserte pensjonsutgifter
og kompensasjonsordninger relatert til Covid-19. Reduserte finans, lønns og pensjonskostnader har også bidratt til et
overskudd i selvkostordningen for vann, avløp og renovasjon. Overskudd i selvkostordningen tilsvarer 9,5 mill. kr.
Overskuddet er avsatt til fond og kommer innbyggerne til gode i 2021 hvor gebyrer for vann og avløpstjenester er
redusert. Nevnte forhold forklarer en resultatforbedring i forhold til opprinnelig budsjett på 59 mill. kr. Justert for
eksterne hendelser, utgjør underskuddet fra kommunens ordinære drift om lag 29 mill. kr i 2020.
Kommunens skatteinngang endte bedre enn nedjusterte prognoser fra revidert nasjonalbudsjett 2020. Samlet utgjorde
årets skatteinngang en nedgang fra 2019 på 0,3%, mens landsgjennomsnittet fikk en nedgang på 0,7%. Økning i
rammetilskudd knytter seg til statlige kompensasjonsordninger relatert til Covid-19 og forventet skattetap.
Driftsinntektenes sammensetning i prosent av kommunens fire største inntektsposter er framstilt i tabellen nedenfor.
Samlet sett er andelen skatt og rammetilskudd økt med 4,2 %. Økningen skyldes økte statlige overføringer som følge av
Covid-19. Andre overføringer er økt med 1,7 % og skyldes blant økt sykelønnsrefusjon som følge av økt sykefravær og
utvidet kompensasjonsordning under Covid-19 pandemien. Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter er redusert med 4,8
% og knytter seg til tapte inntekter som følge av Covid-19 pandemien.
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Driftsutgiftenes sammensetning i prosent av kommunens tre største utgiftsposter er ikke vesentlig endret fra tidligere
år. Lønnsandelen er økt med 1,1 %, mens kjøp av varer og tjenester er økt med 0,7 %. Kommunens lønnsandel er økt
som følge av en økning på 33 årsverk i 2020. Økningen i årsverk skyldes i hovedsak økt antall ressurskrevende tjenester
og økt antall barn i de kommunale barnehagene.

Driftsinntektene er økt med 54,2 mill. kr fra 2019 tilsvarende 2,4 %, Kommunens driftsutgifter er økt med 25,2 mill. kr
tilsvarende 1,2 %. Økningen i inntekter målt opp mot økningen i utgifter forklarer resultatforbedringen fra 2019 og viser
at kommunen er tilstrekkelig kompensert for utgifter relatert til Covid-19 pandemien i 2020. Arbeid med
kostnadsreduserende tiltak og virksomhetenes budsjettstyring har også vært en viktig faktor for årets
regnskapsmessige resultat.
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8.2Covid-19 effekten
Da landet stengte ned 12. mars 2020 oppsto ekstraordinære usikkerheter for den økonomiske driften. Kommunen var
sikret med god likviditet i forkant av nedstengingen. Det ble også tidlig varslet fra regjeringen at kommunene skulle
kompenseres for de økonomiske tap som de ble påført som følge av Covid-19 pandemien. Det offentliges rolle i
krisetider er å sørge for utjevning av konjunkturer ved blant annet opprettholdelse av arbeidsplasser for å forhindre
ytterligere forsterkning av en økonomisk krise. Kommunens drift ble oppretthold på budsjettert nivå, men mange av de
planlagte aktivitene for året ble utsatt og ressurser omfordelt til arbeid med pandemibekjempelse.
Per 31.12.2020 kan de direkte og indirekte økonomiske konsekvensene av Covid-19 pandemien oppsummeres slik:

Covid 19 effekten
Økte inntekter og overføringer
Mindreutgifter/ Besparelser
Merutgifter kostnadsført på eget objekt i regnskapet
Mindreinntekter
Samlet resultatforbedring:

Beløp
- 48 777 295
- 66 974 482
27 979 890
28 423 913
- 59 347 974

Oversikten inkluderer besparelser tilknyttet reduserte finanskostnader, redusert lønnsoppgjør, reduserte
pensjonsutgifter, Covid-19 kompensasjoner og overskudd relatert til selvkostområde. Samlet netto besparelse utgjør
om lag 59,4 mill. kr.
Kommunen har mottatt ulike tilskudd og statlige overføringer tilsvarende 48,8 mill. kr i 2020.
Økte rammetilskudd og skjønnsmidler beløper seg til 29,5 mill. kr. Videre har kommunen mottatt 12,2 mill. kr i
tiltakspakkemidler overfor bygge og anleggsbransjen. Disse midlene er bevilget til ulike vedlikeholdsprosjekter hvor
utgifter påløper i både 2020 og 2021, mens inntekten i sin helhet er bokført i 2020.
Covid-19 pandemien har bidratt til betydelige mindreutgifter på enkelte utgiftsposter. De største mindreutgiftene
knytter seg til kommunens finansutgifter, lønn -og pensjonsutgifter. Netto rentebesparelse i 2020 er anslått til 15,1 mill.
kr. Besparelser tilknyttet nedjustert lønnsoppgjør utgjør 17,9 mill. kr. Redusert arbeidsgiveravgift 3. termin 2020 utgjør
9,3 mill.kr og reduserte pensjonskostnader er anslått å utgjøre 11,2 mill.kr. I tillegg har disse faktorene medført
besparelser i utgifter til kommunesamarbeider som f.eks legevakt, helpemiddellager, bibliotek, IKT m.m.
Smittevernsrestriksjoner har i perioder bidratt til lavere aktivitet tilknyttet avlastningsopphold, støttekontakter,
overliggerdøgn, kurs, reiser mm. Til sammen utgjør disse forholdene en samlet mindreutgift på om lag 67 mill. kr.
Covid-19 pandemien har også bidratt til merutgifter i alle sektorer. Til sammen beløper merutgiftene seg til 28 mill. kr
hvorav 13,4 mill. kr i helsesektoren. Merutgifter knytter seg til innkjøp av smittevernsutstyr, ekstra bemanning,
fraværskostander, hjemmekontorutstyr, smittesporingsarbeid mm. Mye av ressursene som er benyttet i innsatsen mot
bekjempelse av Covid-19 pandemien er håndtert ved omorganisering av egne ressurser og omprioritering av oppgaver.
Innsatsteam i hjemmetjenesten har jobbet med smittesporing, ansatte ved helsestasjonen har jobbet med
smittesporing, ansatte ved kulturavdelingen har bidratt til organisering og innkallinger til vaksinering. En omfordeling av
oppgaver og ressurser har bidratt til en begrenset vekst i de direkte merutgiftene. Den reelle kostanden knyttet til
Covid-19 pandemien er i realiteten langt høyere som følge av at andre oppgaver i kommunen har måttet
nedprioriteres. Det har ikke vært mulig å løse de utfordringer kommunen er stilt ovenfor utelukkende med bruk av
innleid personell, da samtlige kommuner har hatt behov for de samme ressursene på de samme tidspunktene.
Kommunen har brukt egne ressurser og dette har medført lavere direkte merutgifter til håndteringen av pandemien.
Dette vil få kostnadsmessige konsekvenser for kommunen i etterkant av pandemien.
Ulike smittevernsrestriksjoner har også medført til mindreinntekter. Stengte skoler og barnehager medførte tapte
foreldrebetalinger. I helsesektoren har det vært reduserte inntekter tilknyttet hjemmehjelp, dagsentre og tapte
inntekter ved Sjølystsenteret. Kommunen har hatt 5,1 mill. kr i tapte billettinntekter på kulturhuset i 2020 og tapte
utleieinntekter på Østre Bolærne beløper seg til 2,1 mill. kr. Kommunens skatteinntekter ble redusert med 0,3% fra
2019 blant annet som følge av pandemiens påvirkning av norsk økonomi.
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Isolert sett bidrar Covid-19 pandemien til en resultatforbedring i 2020. Pandemien er imidlertid ikke over 31.12.2020.
Kommunen har økende smitte i 2021, en økende arbeidsledighet og det forventes ytterligere tap i skatteinntekter i året
som kommer. Tiltak iverksatt i 2020 varer ut i 2021 og vil bidra til økte kostnader i 2021. Covid-19 pandemien har
direkte og indirekte bedret kommunens netto driftsresultat med om lag 59 mill.kr, men vil kunne ha en motsatt effekt
på 2021. Ytterligere reduksjon i finanskostnader forventes ikke i 2021. Det samme er mulighetene for tilsvarende
reduksjon av lønnsoppgjør og pensjonskostnader. Disse hendelsene har bidratt til et vesentlig bedre resultat i 2020,
men forventes ikke å gjenta seg i samme omfang i 2021.
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8.3Avviksoversikt- driftsregnskapet
Avviksoversikt 2020

Regnskap
2020

Tall i tusen

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Sum skatt og rammetilskudd
Andre generelle tilskudd som omfatter
Investeringskompensasjon
Rentekompensasjon
Integreringstilskudd flyktninger
Tilskudd ressurskrevende brukere
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Renteinntekter
Renteinntekter formidlingslån
Renteutgifter innlån
Renteutgifter formidlingslån
Mottatte avdrag på utlån
Avdrag eksisterende lån
NETTO FINANSUTGIFTER
TIL FORDELING
Bruk av tidligere avsetninger
Disponering av tidligere års overskudd
Avsetninger
Overføring til investering
Bruk av pensjonspremiefond
Årets premieavvik pensjon
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon
Ikke fordelt pensjonsjustering 2020
Avsetning tap på krav
Til lønnsoppgjør
Øvrige refusjoner og overføringer
Øvrige lønnsavsetninger
Periodiseringer
SUM ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER
Kommunedirektør
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg
Personalseksjonen
Økonomiseksjonen

-859 253
-712 523
-1 571 776
-116 227
-4 001
-935
-30 159
-81 132
-1 688 003
-10 427
-3 031
44 581
3 310
0
89 715
124 149
-1 563 854
-30 546
-13 639
48 190
4 721
-19 397
-22 002
24 685
988
1 239
0
-4 949
1 081
-878
-10 507
7 028
5 130
13 013
15 289
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Regulert
budsjett
2020
-850 317
-705 645
-1 555 962
-117 777
-4 140
-1 188
-28 578
-83 871
-1 673 739
-10 485
-2 700
51 000
3 500
-651
86 000
126 664
-1 547 075
-69 029
-13 639
48 190
4 833
-19 397
-35 632
24 685
1 030
1 148
4 872
-12 200
1 200
0
-63 939
6 711
6 042
13 551
15 900

Opprinnelig
budsjett
2020
-881 561
-676 167
-1 557 728
-125 448
-4 140
-1 188
-22 820
-97 300
-1 683 176
-13 550
-2 700
63 000
3 500
-651
86 000
135 599
-1 547 577
-45 207
0
29 615
4 833
-19 397
-71 598
24 828
184
500
23 000
0
1 200
0
-52 042
7 558
6 414
14 041
14 741

Avvik i
kr

8 936
6 878
15 814
-1 550
-139
-253
1 581
-2 739
14 263
-58
331
6 419
190
-651
-3 715
2 515
16 779
-38 482
0
0
112
0
-13 630
0
42
-91
4 872
-7 251
119
878
-53 432
-316
912
538
611

Avviksoversikt 2020

Regnskap
2020

Tall i tusen

Regulert
budsjett
2020

Opprinnelig Avvik i kr
budsjett
2020

SUM KOMMUNEDIREKTØR OG STAB

40 459

42 204

42 753

1 745

Virksomhetsdirektør oppvekst- og kultursektor

15 148

15 347

17 426

199

Skoler
Kommunale barnehager

296 048
94 565

305 985
94 610

299 215
96 211

9 938
46

Private barnehager
PP-tjenesten

123 909
10 044

123 049
10 830

120 700
11 421

-860
786

Barnevernstjenesten
Avdeling for forebyggende helsetjenester

44 243
19 294

45 231
19 604

48 209
21 157

988
311

Færder Fritid
RMU

2 325
51 064

2 478
51 674

2 611
46 080

153
610

656 639

668 808

663 031

12 169

40 647
71 611

43 512
75 835

39 627
69 407

2 866
4 224

Tjenester for psykisk helse og rus
Hjemmetjenesten

43 335
119 145

44 031
120 609

46 095
127 427

696
1 464

Miljøarbeidertjenesten
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter

118 191
136 543

118 516
134 447

121 263
138 112

325
-2 096

98 249

98 038

102 136

-211

627 721

634 989

644 066

7 268

Virksomhetsdirektør Teknikk og miljø
Kommuneutvikling

5 384
10 182

5 241
10 901

5 539
10 937

-143
720

Byggesak og geodata
Eiendomsforvaltning

-1 250
73 410

434
79 830

2 653
73 940

1 684
6 420

Brannvesen
Utedrift

20 202
23 648

20 202
34 725

20 002
32 964

0
11 077

Drift og anlegg
Småbåthavner og sjøbruk

-47 455
-2 127

-56 624
-2 021

-63 008
-2 021

-9 169
106

SUM TEKNIKK OG MILJØ

81 994

92 689

81 006

10 695

Virksomhetsdirektør Administrasjon kultur og levekår

22 094

23 364

23 501

1 270

NAV/ sosialtjenesten
Innvandrertjenesten

61 487
23 934

62 224
26 002

62 365
22 908

737
2 068

5 178
3 007

5 010
3 224

5 090
3 346

-168
217

9 167
17 660

9 535
19 168

9 359
19 444

368
1 508

3 104
95

1 726
248

2 538
391

-1 378
152

145 726

150 502

148 941

4 776

21 822

21 822

19 822

0

0

0

0

0

SUM OPPVEKST OG KUNNSKAP
Virksomhetsdirektør helse
Tjenestekontoret

Smidsrød helsehus
SUM HELSE- OG OMSORG

Service og kommunikasjon
Dokumentsenter
Sekretariatseksjonen
Kulturenheten
Nøtterøy kulturhus
Østre Bolærne
SUM ADMINISTRASJON, KULTUR OG LEVEKÅR
SUM KIRKELIG FELLESRÅD
RESULTAT
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Avvikskolonnen angir forskjellen mellom budsjett og regnskap, og et positivt avvik angir merinntekt eller besparelse,
mens et negativt avvik angir mindreinntekt eller overskridelse. Avvik tilknyttet de ulike sektorene er kommentert i
kapitel 3.
Oversikten viser driften for 2020 med avvik i hele tusen. Nedenfor følger kommentarer til de største avvikene:
Skatt og rammetilskudd
Budsjettert skattevekst for 2020 utgjorde 3,5%. Anslagene på årsveksten i skatt ble vesentlig endret i Revidert
nasjonalbudsjett (RNB) som ble lagt frem 12. mai. Regjeringen anslo da at kommunesektorens skatteinntekter ville falle
med om lag 5,3 mrd. kroner i 2020 sammenliknet med saldert budsjett. Det reviderte skatteanslaget for 2020
innebærer at kommunene vil få en reduksjon sammenliknet med de faktiske skatteinntektene i 2019 på 1,1 prosent.
Nedgangen i skatteinntekter for kommunene endte på 0,7%. For Færder kommune endte nedgangen på 0,3% i tillegg til
at kommunen hadde en negativ effekt av befolkningsutviklingen fra 2019. Skatteinngangen for Færder kommune ble
med det bedre enn landsgjennomsnittet.
Årets rammeinntekt endte 6,9 mill. kr over budsjett. Merinntekten knytter seg til fordeling av tilbakeholdte
skjønnsmidler utbetalt til kommunene i november 2020. I tillegg har kommunen mottatt ekstraordinære skjønnsmidler
som følge av kostander tilknyttet byggesaksbehandling av gamle byggesaker. Samlet endte kommunens skatt og
rammeinntekt med en merinntekt på 15,8 mill. kr inkludert ekstraordinære skjønnsmidler.
Andre generelle statstilskudd
Det var i budsjettet forutsatt 13 flyktningebosettinger herav 3 familiegjenforeninger og 10 enslige voksne. I K-sak
118/ 20 er budsjettet justert til 16 flyktningebosettinger herav 10 familiegjenforeninger og 6 enslige voksne. I 2020 er
det faktisk bosatt 23 flyktninger herav 15 familiegjenforeninger og 7 enslige voksne/ familier. Integreringstilskuddet gir
netto økte merinntekter på 1,3 mill. kr som følge av flere flyktningebosettinger.
Presiseringer fra Helsedirektoratet tilknyttet refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester medførte en
nedjustering av budsjettert inntekt i 1. tertial 2020. Det har vært en innstramming i ordningen ved at innslagspunktet
for refusjon er økt over flere år. Innstramminger i ordningen medfører at færre av kommunens egne kostnader kan
medtas refusjonskravet. Færder kommune er en av kommunene med høyest andel kostnader til ressurskrevende
tjenester blant kommunene i Vestfold og Telemark. I 2020 har kommunen 50 personer som kommer innenfor
ordningen. Det er en økning fra 46 i 2019 og 44 i 2018. Kommunens kompensasjonsgrad av direkte lønnsutgifter har
sunket fra 54% i 2018 til 47% i 2020. Samlet sett har kommunen om lag 200 mill. kr i direkte lønnsutgifter i ordningen
og får kompensert 81,5 mill. kr.
Netto finansinntekter og finansutgifter
Norges bank anslo en styringsrente på 1,59% i 2020. Som følge av Covid-19 pandemien og endringer i
verdensøkonomien ble styringsrenten i løpet av 2020 satt ned til 0%. Dette har bidratt til en netto rentebesparelse for
kommunen på 15 mill. kr. Kommunens budsjetterte netto finansutgifter ble nedjustert i 1. tertial og samlet mindreutgift
i forhold til regulert budsjett utgjør 2,5 mill. kr. Mindreforbruket er tilført kommunens rentebufferfond. Årets
avdragsbetalinger er tilstrekkelig i forhold til kommunelovens minimumskrav for avdragsbetaling.
Premieavvik pensjon
Årets premieavvik endte på 22 mill. kr. Dette er betydelig lavere enn opprinnelig anslag for 2020 som utgjorde et
premieavvik på 71,6 mill. kr. Som følge av et lavere lønnsoppgjør i 2020 er kommunens premiekostnad nedjustert.
Dette har medført til et redusert premieavvik (forskjell mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet
pensjonskostnad). Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift pr. 31.12. utgjør 112 mill. kr. Kommunen har med
dette tilstrekkelig midler avsatt på eget pensjonspremieavviksfond til å dekke denne forpliktelsen.
Endret regelverk for offentlig tjenestepensjon i 2020 medfører et redusert avkastningskrav til fremtidige
alderspensjoner gjeldende fra 01.01.2020. Dette innebærer en frigjøring av premiereserver hos kommunens
pensjonsleverandør KLP. Færder kommune får tilført om lag 110 mill. kr til sitt premiefond i KLP 2. kvartal 2021.
Midlene kan benyttes til å betale fremtidig pensjonspremie og vil bidra til å reduseres veksten i premieavviksforpliktelse
i fremtiden.
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Avsetning til lønnsoppgjør
I budsjett 2020 var det forventet en lønnsvekst på 3,6 %. Det ble avsatt 23 mill. kr til dekning av årets lønnsoppgjør
inkludert lønnsglidning. Resultatet av lønnsforhandlingene endte på en årslønnsvekst på 1,7%. Budsjettert avsetning ble
nedjustert i 1. tertial med ca 18 mill. kr ifm justert prognoser for årets lønnsoppgjør. Faktisk kostnad tilknyttet
gjennomføringen av lønnsoppgjøret 2020 utgjorde 3,0 mill. kr som tilsvarer et oppgjør på 0,4% eksklusiv overheng fra
2019 på 1,3%.
Øvrige refusjoner og overføringer
Posten består av mottatt tiltakspakkemidler for bygg og anleggsbransjen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Av
totalt 12,2 mill. kr er 4,9 mill. kr benyttet i 2020, mens 7,3 mill. kr er avsatt til bruk i 2021.
Periodiseringer
Periodiserte utgifter tilknyttet felleskostnader som forsikring, telefoni, data mm. er bokført på området felles finans og
medfører en utgift på 0,9 mill. kr i 2020.
Bruk av tidligere avsetninger
2020 er første året kommuneregnskapet avlegges etter ny budsjett og regnskapsforskrift. Ny forskrift innebærer
endringer i strykningsbestemmelser ved regnskapsavslutningen. Kommunens regnskap skal så langt det er mulig
avsluttes i balanse. Dersom kommunen har et positiv budsjettavvik (mindreforbruk) skal budsjettert bruk av
disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Dette innebærer at regnskapsmessig bruk av tidligere avsetninger i 2020 er
redusert med 39,4 mill. kr.

8.4Fond
Kommunens fond har utviklet seg slik det siste året:
(Tal l i mi l l . kr)
Bundne dri ftsfond

2018

2019

2020

32,5

34,8

48,7

121,4

135,3

125,2

7,7

13,3

17,2

Di sposi sjonsfond

290,1

280,9

301,0

Sum fond

451,7

464,3

492,1

Ubundne i nvesteri ngsfond
Bundne i nvesteri ngsfond

Kommunens fondsmidler er økt fra 464,4 mill. kr i 2019 til 492,1 mill. kr. Bundne driftsfond er økt fra 34,8 til 48,7 mill.
kr. Hovedårsaken til økningen skyldes overskudd i selvkostordningene vann, avløp og renovasjon som er avsatt til
bundne fond med om lag 9,5 mill.kr. Det er også avsatt midler tilknyttet tiltakspakke for vedlikehold med 7,3 mill.kr
Ubundne investeringsfond er redusert med 10 mill. kr i 2020 og knytter seg til finansiering av årets investeringer.
Økningen i bundne investeringsfond knytter seg til ekstraordinære innfrielser startlån. Midler tilbakeføres husbanken i
2021.
Kommunens disposisjonsfond er økt fra 280,9 til 301 mill. kr i 2020. Økningen skyldes kommunens regnskapsmessige
resultat 2020. Kommunens største disposisjonsfond er Premieavviksfond (126,7), Bufferfond (110,3), Rentesikringsfond
(26,2) og Prosjekt statlig barnevernsfond 12,2 mill. kr.
Kommunens samlede disposisjonsfond utgjør 301 mill. kr. Dette tilsvarer 13,1% av kommunens brutto driftsinntekter.
Iht vedtatte handlingsregler skal kommunen til enhver tid ha en fondsreserve på minimum 5%.
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8.5Likviditetsoversikt
Utvikling i kommunens likviditet siste to år:
2018

(Tall i tusen.)

2019

2020

Kasser og bankinnskudd

621 638

673 956

665 831

Sum likvider

621 638

673 956

665 831

Inntektene kommer ikke inn i samme takt som utgiftene påløper og det er viktig for kommunen å ha tilstrekkelig
likviditet til dekning av løpende utgifter i drift og investering. Kommunens likviditet består i hovedsak av fondsmidler og
ubrukte lånemidler til investeringsformål og fordeler seg slik per 31.12.2020
Likviditetsanalyse
2018

(Tall i tusen.)
Omløpsmidler

2019

2020

888 942

945 913

962 669

- Premieavvik

-

111 652 -

132 087 -

124 869

- Fondsmidler (eksklusiv disposisjons fond)*

-

250 329 -

298 226 -

303 174

526 961

515 600

534 626

328 541

335 149

347 920

Sum omløpsmidler - fondsmidler
Kortsiktig gjeld
- Premieavvik

-

22 895 -

17 348 -

12 812

+ Ubrukte lånemidler

78 634

120 982

110 923

+ Akkumulert overskudd/ underskudd

18 447

13 639

-

Sum Kortsiktig gjeld

402 727

452 422

446 031

Likviditetsreserve

124 234

63 178

88 595

131 %

114 %

120 %

Dekningsgrad
* Inklusiv midler til premieavviksfond

Likviditetsanalysen viser at kommunens frie omløpsmidler dekker 120 % av kommunens kortsiktige gjeld per 31.12. En
målsetning bør være at kommunens omløpsmidler dekker den kortsiktige gjelden med 100 %. Kommunens
likviditetsreserve er bedret fra 2019 som følge av et positivt netto driftsresultat i 2020.

8.6Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet gir en oversikt over kommunens investeringer, utlån og avsetninger og hvordan disse utgiftene
er finansiert. Anskaffelser av varige driftsmidler med økonomisk levetid på minst tre år og anskaffelsespris over
kr 100 000 føres i investeringsregnskapet.
I 2020 har kommunen foretatt investeringer for 380,7 mil. kr. Som følge av forsinkelser har investeringsaktiviteten vært
lavere enn budsjettert. Tabellen nedenfor viser en oversikt over de investeringsprosjekter med størst aktivitet målt i
kroner.
(Tall i tusen)

Objekt

Beskrivelse

Regnskap
totalt

Budsjett
totalt

Regnskap
2020

Budsjett
2020 inkl
endring

Status

Vann og avløp
710049

VA Sentrum 1, infrastruktur "Tjøme 2020"

26 641

32 217

23 874

29 483

Pågår

710032

Vestfjordveien- VA anlegg -bygging

27 855

30 000

10 175

12 319

Pågår

710035

Mauds vei - Linde - VA anlegg

19 142

22 000

16 086

17 443

Pågår
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710041

Tørkopp-avløpsledninger

17 645

19 470

1 327

1 533

Ferdig

710053

Dalsveien - pumpestasjoner og separering

17 248

17 300

13 470

13 523

Ferdig

710016

Gunnestad VA anlegg-bygging

16 726

16 730

3 841

3 845

Ferdig

710030

Valhalla - VA anlegg

1 806

14 500

682

12 826

Pågår

710036

Vannledning Astoria/ Røsselgata

6 489

9 300

5 898

8 665

Pågår

710057

Bueråsveien - separering

7 442

7 800

1 659

2 017

Pågår

710058

Fossåsveien - ny vannledning/ separering

7 035

7 700

250

250

Ferdig

710011

Skarphagaveien-Øhre, del 2 avløpsledning

2 421

7 500

224

5 302

Pågår

Regnskap
totalt

Budsjett
totalt

Regnskap
2020

Budsjett
2020 inkl
endring

Objekt

Beskrivelse

Status

710070

3 115

7 290

2 892

7 021

Pågår

710033

Hovlandveien VA
Rabbeveien - Hagaveien -tilknytning spredt
avløp

910

7 000

321

5 983

Pågår

415103

Rosanes friområde - oppgraderinger

6 190

6 560

83

1 163

Pågår

710074

Berganveien - Nesveien VA-anlegg

5 779

5 900

3

3

Ferdig

710028

Sigevann Støyten

4 686

5 800

46

1 286

Ferdig

6 093

6 272

196

215

Ferdig

655

4 800

-29

4 116

Pågår

153 704

297 200

131 119

139 707

Pågår

26 885

109 131

23 130

29 926

Pågår

2 414

81 840

548

685

33 067

0

624

10 233

10 184

10 233

10 184

Ferdig

472

5 000

118

4 714

Planlegging

7 306

9 000

2 380

4 074

Pågår

352 936

741 344

224 652

316 765

Vei
720014
720017

Fjærholmveien - g/ s-vei Marteåsveien til
Fjærholmen
G/ s-vei Øgårdsveien-Holmenveien -Nordre
Løkkevei

Eiendom
216001

Labakken skole - utbygging

630704

Gipø Vest - rehabilitering

224001

Tjøme ungdomsskole - rehabilitering

605202

Wilhelmsenhallen - rehabilitering
Investeringsutgifter tilknyttet etablering av
ny fastlandsforbindelse

660022
240004
218006

Torød barnehage – ombygging og tilbygg
Oserød skole - nytt ventilasjonsanlegg og
utbygging av klasserom

Sum

543 Prosjektering
Planlegging

Bygging av ny Labakken skole er kommunens største pågående enkeltprosjekt. Prosjektrammen er på 297,2 mill. kr eks
mva. Forventet innflytting og oppstart av skole i nytt bygg er oktober 2021. Gipø Vest gjelder ombygging til 26
omsorgsleiligheter i det tidligere sykehjemmet på Gipø og er planlagt ferdigstilt i desember 2021. Wilhelmsenhallen er
planlagt bygget om og rehabilitert. Prosjektet er utsatt pga. manglende finansiering.
Det er gjennomført oppgraderinger av vann og avløpsanlegg langs Tørkopp og Gunnestad. Dalsveien pumpestasjon og
separering er ferdigstilt 2020. VA Sentrum 1, infrastruktur Tjøme ble startet opp januar 2020, første del av utbyggingen
skal være ferdigstilt mai 2021.
Årets investeringer utgjør 16,6% av kommunens brutto driftsinntekter. Landsgjennomsnittet i Norge ligger på om lag
15%. Kommunens bokførte verdier innen eiendom og anlegg utgjør 3,7 mrd. kr.
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8.7Langsiktig gjeld
Kommunens langsiktige gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelse og andelsinnskudd er 2 776 mill. kr per 31.12.20 hvilket
utgjør en økning på 235 mill. kr fra 31.12.19. Kommunens største lånekilde er Kommunalbanken, etterfulgt av KLP og
Husbanken. 18% av låneporteføljen er i sertifikatlån hos henholdsvis Kommunalbanken og Sparebank 1.

Av kommunens totale lånemasse er 62% i lån med flytende rente, 9% i kortsiktig fastrentelån (mindre enn 2 år) og 29 %
i langsiktig fastrentelån. Sum lån med flytende rente beløper seg til 1 727 mill. kr. Gjeld med flytende rente knytter seg i
hovedsak til gjeld innenfor gebyrområdene, videreutlån og rentekompensasjonsordninger.
Kommunens utgifter til renter og avdrag har utviklet seg slik de siste tre årene (mill.kr):
2018

2019

2020

Renteutgifter

50

56

48

Avdragsutgifter

83

80

90

132

135

138

Sum

Fallende rentenivåer i 2020 har redusert kommunens økning i netto finansutgifter. Rentenivåene i 2020 er på et
historisk lavt nivå og det forventes en renteøkning i årene som kommer. Kommunens avdragsbetalinger i 2020 er
tilstrekkelig i forhold til beregnet minimumskrav for avdragsbetalinger som i 2020 beløp seg til 85,5 mill. kr.
Kommunens samlede rente- og avdragsutgifter er økt fra 135 til 138 mill. kr. Andelen renter og avdrag i % av
kommunens brutto driftsinntekter er uendret fra 2019 og utgjør 6,0%.
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Andelen gjeld som belaster kommunekassen utgjør 1 453 mill. kr. Dette utgjør 63,3% av kommunens brutto
driftsinntekter. Iht vedtatte handlingsregler skal denne gjeldsgraden ikke overstige 75%. Gjeldsbelastningen forventes å
øke ifm. ferdigstillelse av pågående prosjekter. Forventet økning i gjeldsbelastning bidrar til at kommunen i årene
fremover vil få økte rente og avdragsutgifter som igjen vil redusere kommunens handlingsfrihet. For å bremse veksten i
kommunens lånegjeld er det vedtatt handlingsregel, som krever en egenkapitalfinansiering i investeringer på minimum
15%.

8.8Fordringer
Balanseregnskapet gir opplysninger om kommunens fordringer (restanser). I hovedsak knytter kommunens fordringer
seg til kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing), husleieinntekter og øvrige fordringer knyttet til
egenbetalinger (barnehage, SFO, sykehjem) og ulike hjelpeordninger for hjemmene.
Kundefordringene har utviklet seg slik (tall i mill):

Kundefordringer

2018
23,4

2019
18

2020 Endring
18

0

Tallene inneholder både forfalte og ikke-forfalte fakturaer. Utestående fordringer er på samme nivå som for 2019. I
henhold til god kommunal regnskapsskikk har kommunen en regnskapsmessig avsetning for tap på krav på kr 4 mill. kr i
2020.

8.9Budsjettpremisser og finansielle handlingsregler
Økonomien i Færder kommune blir utfordret som følge av forventet demografiutvikling, med færre yngre, økt antall
eldre og strammere økonomiske rammer. Kommunestyret har vedtatt finansielle handlingsregler som skal bidra til at
kommunens samlede økonomi utvikler seg i riktig retning og sikrer handlefrihet i kommende år. Handlingsreglene
utgjør premisser for budsjett og økonomiplanarbeidet. Disse premissene i tillegg til mål og delmål angitt i
kommuneplanens samfunnsdel ansees å tilfredsstille kravene i kommunelovens § 14.4 og §14.7. Avvik og måloppnåelse
i forhold til kommuneplanens samfunnsdel er evaluert gjennom et sett styringsindikatorer. Resultatet for året 2020 er
presentert i årsberetningens kapitel 7 Målstyring ved bruk av styringsindikatorer.
Finansielle handlingsregler
Kommunestyret i Færder har vedtatt følgende finansielle handlingsregler:
• Færder kommune skal ha et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.
• Færder kommune skal ha en fondsreserve (disposisjonsfond) som til enhver tid er på
minimum 5 % av kommunens brutto driftsinntekter.
• Færder kommune skal ha et ”rentesikringsfond” som inngår i disposisjonsfondet som til
enhver tid utgjør minimum 0,5 % av kommunens samlede lånegjeld, eksklusiv gjeld til
Husbanken knyttet til ordningen med startlån og ubrukte lånemidler.

77

•
•

Færder kommune skal ha en egenfinansiering av investeringer på minimum 15 % av ikke-rentable
investeringer, korrigert for merverdiavgift.
Færder kommune skal ha en gjeldsgrad tilknyttet ikke-rentable investeringer som maksimalt kan utgjøre 75 %
av kommunens brutto driftsinntekter.

Regnskapsåret 2020 har gitt følgenderesultat på kommunens vedtatte finansielle måltall
Regnskap
2020
1,30 %

Måltall
>1,75 %

Fondsreserve
Rentesikringsfond

13,1%
1,0 %

>5,0 %
>0,5 %

Egenkapitalfinansiering
Gjeldsgrad

15,3 %
63,3 %

>15 %
<75 %

Resultatgrad

Kommunens resultatgrad er økt fra 0,4% til 1,3% i 2020. Økningen skyldes eksterne hendelser i 2020 og representerer
ikke et bedret resultat fra kommunens ordinære drift. Fondsreserven er uendret fra 2019 og utgjør 13,1%.
Rentesikringsfondet er uendret på 1%. Egenkapitalfinansieringen av prosjekter i 2020 tilsvarer 15,3% og oversiger
minimumskravet på 15%. Kommunens gjeldsgrad har økt fra 57,6% til 63,3 % i 2020. Som følge av vedtatte
investeringer vil kommunens gjeldsgrad øke opp mot maksimumsgrensen på 75%.

8.10 Fremtidsbilde
Den demografiske utviklingen er sentral for planlegging av kommunens videre drift og prioritering av tiltak.
Det forventes lavere befolkningsvekst i landet de neste årene, på grunn av lav innvandring og lave fødselstall. Færder
kommune har en aldersstruktur i befolkningen som tilsier et økende fødselsunderskudd. Det er omtrent like sannsynlig
at folketallet kommer til å synke som at det vil bli vekst i folketallet i de neste årene. Det er Færder kommunes
framtidige attraktivitet for bosetting og næringsliv som vil avgjøre om det blir vekst eller nedgang i folketallet i
kommunen.

2000

2020

llustrasjonen ovenfor viser at Færder kommune har mange i aldersgruppen over 40 år, mens aldersgruppen under 40 år
er synkende. Antall eldre som trenger tjenester fra offentlig sektor forventes å være økende i årene som kommer. I
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tabellen nedenfor vises forventet vekst i demografikostnader de kommende årene. Veksten forventes å være sterkt
økende fra 2022. Dette betyr at de økonomiske handlingsrommene i årene som kommer vil bli utfordret.
Figur: Vekst i brutto driftsutgifter fra året før som følge av den demografiske utviklingen

Kommunens budsjett og økonomiplan 2021-2024 har beregnet et driftsendringsbehov på 110 mill. kr i den kommende
økonomiplanperioden. Denne beregningen baserer seg på de forutsetninger som er gitt for kommuneøkonomien i
2021. Forventninger om ytterligere innstramminger kan bety at driftsreduksjoner / innsparingsbehovet i realiteten kan
være større. Kommuneloven definerer kommunens ansvar for å ha en lagsiktig økonomiforvaltning slik at den
økonomiske handlingsevnen blir ivaretatt over tid. For å ivara dette ansvaret må kommunens drift tilpasses den
utviklingen kommunen står ovenfor.
Økt andel eldre i befolkningen krever innvesteringer i nye omsorgsboliger og Gipø Vest ferdigstilles ved årsskifte
2021/ 2022. Denne investeringen vil bidra til at flere kan bo i egen bolig lenger og således redusere behovet for
sykehjemsplasser.
Kommunens gjeldsgrad forventes å ligge nær grensen for hva kommunestyret har vedtatt at gjeldsandelen kan utgjøre
om få år. Kommunens gjeldandel er blant de høyeste i fylket og økte krav til avdragsbetalinger de nærmeste årene
medfører behov for reduksjoner i kommunens tjenesteproduksjon. Fremtidige renteøkninger forventes å øke
kommunens innsparingsbehov.
Det er i 2020 gjennomført en analyse av Færder kommune på samfunns- og tjenestenivå, med et særskilt fokus på vekst
og attraktivitet og kommuneøkonomi. Det er utarbeidet scenarier for framtidig demografisk utvikling i Færder
kommune frem mot 2040, hvor man har sett på utvikling eller endring i befolkningens alder og sammensetning, og
analysert framtidig utgifts- og ressursbehov innen sentrale kommunale tjenesteområder. Det er iverksatt interne
evalueringsarbeider innenfor en rekke tjenesteområdet som skal identifisere mulighet for omstilling og effektivisering i
tiden fremover.
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Økonomisk oversikt - drift §5-6
Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter
Utbytter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

Økonomisk oversikt investering
Bevilgningsoversikt § 5-5
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Netto avs til eller bruk av bundne inv.fond
Netto avs til eller bruk av ubundet inv.fond
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)

Notehenvisning

Regnskap
2020

Reg. bud
2020 Oppr. bud 2020
705 645 000
850 317 000
87 295 221
217 074 315
76 589 000
255 621 640
2 192 542 176

Regnskap
2019

Note 15
Note 15
Note 15
Note 15
Note 15
Note 15

712 522 747
859 252 837
88 685 359
308 257 970
76 507 015
252 050 767
2 297 276 695

676 167 000
881 561 000
81 537 000
189 397 315
85 256 000
255 343 640
2 169 261 955

646 000 851
861 791 382
122 990 685
267 361 589
81 720 273
263 238 928
2 243 103 707

Note 3, 15
Note 14, 15
Note 15
Note 15
Note 10

1 122 711 497 1 087 306 535 1 081 343 226
267 629 515
271 666 550
288 213 531
604 809 437
625 570 377
582 557 680
147 983 965
107 870 712
99 586 315
124 906 894
124 000 000
124 000 000
2 268 041 308 2 216 414 174 2 175 700 752
29 235 387 - 23 871 998 6 438 797

1 090 221 684
284 749 921
600 459 875
142 465 977
118 738 191
2 236 635 648
6 468 060

12 727 334
12 455 000
735 247
735 000
47 888 631
54 500 000
89 715 122
86 000 000
- 124 141 172 - 127 310 000 124 906 894
124 000 000
30 001 109 - 27 181 998 -

Note 17
Note 17
Note 10

-

Note 7
Note 7

6 706 390 13 853 478
-23 080 575
13 639 334
-30 001 109
0

6 818 000 4 000 801
16 359 863
13 639 334
27 181 998
0

15 950 000
18 698 057
300 000
599 465
66 500 000
55 718 499
86 000 000
79 942 799
136 250 000 - 116 363 775
124 000 000
118 738 191
18 688 797
8 842 475
6 633 000
5 873 000
19 448 797
0
18 688 797
0

-1 660 465
-2 493 998
-9 496 178
18 447 501
4 796 860
13 639 335

Notehenvisning Regnskap 2020 Reg. buds 2020 Oppr.bud 2020 Regnskap 2019
Note 16

380 709 149
562 369 675
6 035 310
6 249 000
Note 11
4 817 440
13 833 000
168 500
0
391 730 399
582 451 675
50 761 191
69 739 356
5 310 385
2 845 726
Note 4
17 589 629
17 000 000
Note 11
298 245 004
448 256 523
371 906 210
537 841 605
48 759 722
34 000 000
Note 11
51 814 222
40 000 000
15 508 495
16 500 000
Note 11, 17
16 321 193
13 000 000
3 867 198 2 500 000
6 706 390
6 818 000
Note 7
3 914 474 2 000 000
Note 7
13 165 075
37 292 070
15 956 992
42 110 070
0
0

3

470 780 000
6 133 000
13 833 000
0
490 746 000
70 416 000
43 400 000
0
327 597 000
441 413 000
0
0
0
0
6 633 000
0
42 700 000
49 333 000
0

196 117 131
10 007 748
7 164 041
0
213 288 920
16 506 766
7 476 012
26 909 722
161 156 163
212 048 663
40 944 192
36 494 953
13 413 150
18 274 636
412 247
1 660 465
-5 477 148
4 644 693
828 010
0

Økonomisk oversikt - balanse
EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Aksjer og andeler
Utlån
Pensjonsmidler
Omløpsmidler
Bankinnskudd og kontanter
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Premieavvik
Sum eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Mindreforbruk i driftsregnskapet
Ubundet investeringsfond
Bundne investeringsfond
Kapitalkonto
Prinsippendringer arb.kap. drift
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sertifikatlån
Pensjonsforpliktelse
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum egenkapital og gjeld
Memoriakonti
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

Færder kommune
Årsregnskap 2020
Notehenvisni
ng
Regnskap 2020 Regnskap 2019

Note 10
Note 10
Note 6
Note 14
Note 19
Note 5
Note 14

Note 7
Note 7
Note 7
Note 7
Note 11
Note 9
Note 17
Note 17
Note 14
Note 5
Note 14

4

6 586 522 481
3 753 380 966
91 374 796
114 912 146
194 911 385
2 431 943 188
962 669 067
665 831 321
14 149 557
157 819 633
124 868 556
7 549 191 548

6 111 183 164
3 494 848 734
92 872 122
110 094 706
161 708 541
2 251 659 062
945 912 866
673 955 780
14 072 219
125 797 709
132 087 158
7 057 096 031

1 940 347 497
301 018 078
48 718 135
0
125 176 474
17 223 621
1 453 001 637
-4 790 447
5 260 923 908
2 275 849 569
500 000 000
2 485 074 339
347 920 143
74 307 712
260 800 324
12 812 107
7 549 191 548
0
-110 923 255
-21 446 296
-132 369 551

1 613 026 423
280 966 103
34 864 656
13 639 334
135 312 949
13 309 147
1 139 724 680
-4 790 447
5 108 920 774
2 341 241 686
200 000 000
2 567 679 088
335 148 834
57 829 489
259 971 750
17 347 594
7 057 096 031
0
-120 982 481
-21 446 296
-142 428 777
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Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1

Notehenvisning

Rammetilskudd
Inntekts- og formueskatt
4 Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter
Sum bevilgninger drift, netto
Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2
FORDELT SLIK
Mottatte avdrag utlån
Årets premieavvik pensjon
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon
Bruk av pensjonspremiefond
Øvrige felles pensjonsutgifter
Ressurskrevende tjenesterefusjon
Til lønnsoppgjør
Tapsavsetning usikre krav
Andre utgifter
Andre inntekter
Periodiseringer
Sum andre utgifter og inntekter
Lønn
Andre utgifter
Inntekter
Sum kommunedirektør og stab
Lønn
Andre utgifter
Inntekter
Sum oppvekst- og kunnskap
Lønn
Andre utgifter
Inntekter
Sum helse- og omsorg
Lønn
Andre utgifter
Inntekter
Sum teknikk og miljø
Lønn
Andre utgifter
Inntekter
Sum administrasjon, kultur og levekår
Sum kirkelig fellesråd
SUM FORDELT TIL DRIFT

Notehenvisning

Regnskap
2020
712 522 747
859 252 837
88 685 359
1 660 460 944
1 506 318 663
124 906 894
1 631 225 557
29 235 386
12 727 334
735 247
47 888 631
89 715 122
-124 141 172
124 906 894
30 001 109

Reg. bud 2020
705 645 000
850 317 000
87 295 221
1 643 257 221
1 543 129 219
124 000 000
1 667 129 219
-23 871 998
12 455 000
735 000
54 500 000
86 000 000
-127 310 000
124 000 000
-27 181 998

Oppr.bud
2020
676 167 000
881 561 000
81 537 000
1 639 265 000
1 521 703 797
124 000 000
1 645 703 797
-6 438 797
15 950 000
300 000
66 500 000
86 000 000
-136 250 000
124 000 000
-18 688 797

Regnskap
2019
646 000 851
861 791 382
121 409 716
1 629 201 949
1 504 306 095
118 738 191
1 623 044 286
6 157 663
18 698 057
599 465
55 718 499
79 632 402
-116 053 378
118 738 191
8 842 475

-6 706 390
-13 853 478
-9 441 241
-30 001 109
0

-6 818 000
4 000 801
29 999 197
27 181 998
0

-6 633 000
5 873 000
19 448 797
18 688 797
0

-1 660 465
-2 493 998
8 951 323
4 796 860
13 639 335

Regnskap
2020 Reg. bud 2020

Oppr.bud
2020

Regnskap
2019

0
-651 000
-651 000
-651 951
-22 001 974 -35 632 000 -71 598 000 -44 906 887
24 685 089
24 685 000
24 828 000
18 924 411
-19 397 000 -19 397 000 -19 397 000 -19 397 000
987 839
1 030 035
184 035
1 204 097
-81 132 000 -83 871 000 -97 300 000 -83 354 000
0
4 872 000
23 000 000
0
896 837
1 148 297
500 000
500 000
1 437 608
1 200 000
1 200 000
1 432 557
-12 510 688 -12 200 000
0
-543 125
-878 115
0
0
3 238 020
-107 912 404 -118 815 668 -139 233 965 -123 553 877
39 539 348
41 653 840
43 278 874
45 182 503
15 054 584
13 616 893
11 502 000
16 593 835
-15 060 734 -14 180 000 -10 665 000 -13 666 011
39 533 199
41 090 733
44 115 874
48 110 328
579 456 862 577 809 473 579 336 930 574 030 838
224 833 208 221 997 000 217 622 000 231 346 407
-98 050 705 -77 993 000 -82 292 000 -107 471 566
706 239 364 721 813 473 714 666 930 697 905 678
536 877 647 536 651 919 557 850 076 545 672 751
172 453 770 166 035 900 153 992 900 163 890 352
-83 710 129 -69 161 000 -69 054 000 -84 285 161
625 621 288 633 526 819 642 788 976 625 277 942
111 838 834 115 305 955 122 002 121 116 628 573
233 344 807 221 409 084 197 977 280 215 023 869
-270 582 364 -245 769 640 -233 311 640 -256 671 359
74 601 276
90 945 399
86 667 761
74 981 083
67 009 805
69 151 863
68 703 721
72 120 798
108 572 366 110 788 600 106 026 500 126 140 512
-29 168 232 -27 194 000 -21 854 000 -36 669 548
146 413 939 152 746 463 152 876 221 161 591 761
21 822 000
21 822 000
19 822 000
19 993 180
1 506 318 663 1 543 129 219 1 521 703 797 1 504 306 095

Note 14
Note 14
Note 14

5
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Årsregnskap 2020
Regnskap
2020

Anskaffelse og anvendelse av midler
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler
Anskaffelse - anvendelse av midler

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger
Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år
Netto avsetninger

Oppr.bud
2020

Regnskap
2019

2 296 810 576 2 191 391 176 2 168 110 955 2 243 103 707
75 099 794
89 585 082 113 816 000
50 785 401
380 309 118 515 597 523 344 998 000 236 722 378
2 752 219 488 2 796 573 781 2 626 924 955 2 530 611 486
2 141 679 400 2 091 164 174 2 050 450 752 2 117 897 456
388 183 047 568 618 675 476 913 000 206 124 777
208 312 923 223 083 000 167 583 000 198 574 787
2 738 175 371 2 882 865 849 2 694 946 752 2 522 597 020
14 044 117 -86 292 068 -68 021 797
8 014 465

Regnskap
2020
109 424 157
95 380 040
0
14 044 117

Oversikt budsjettavvik og
årsavslutningsdisposisjoner - Drift § 5-9

Regnskap
2020

Netto driftsresultat
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik
Strykning av overføring til investering
Strykning av bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger

30 001 109
-9 327 719
39 328 828
-111 610
39 440 438
0

Oversikt budsjettavvik og
årsavslutningsdisposisjoner - Inv. § 5-9
Resultat investering før fondsdisposisjoner
Sum budsjettdisposisjoner
Årets budsjettavvik
Strykning av overføring fra drift
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond
Udisponert beløp etter strykninger

Reg. bud
2020

Regnskap
2020
15 956 992
40 195 596
-24 238 605
111 610
24 126 995
0

6

Reg. bud
2020
68 410 041
154 702 109
0
-86 292 068

Oppr.bud
2020
33 246 203
101 268 000
0
-68 021 797

Regnskap
2019
127 663 147
119 648 682
0
8 014 465

Færder kommune
Årsregnskap 2020

NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER
Regnskapet er utarbeidet i henhold til kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
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.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne
finansieringstransaksjonene. Det skal således ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og heller ikke
skal inntektene fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet for vedkommende år.
Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det påfølgende regnskapsår.
Fra 01.01.11 gjelder Bokføringsloven for alle landets kommuner. Årsregnskapet skal føres i
overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve
regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
Lån/ Låneopptak / avdragstid
Kommunen tar opp samlelån som skal dekke lånefinansieringen av de vedtatte prosjektene i investeringsbudsjettet.
Det legges da til grunn et vektet gjennomsnitt med utgangspunkt i de enkelte objekters levetid ved beregningen
av avdragstiden.
For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som
ikke er brukt, registreres som memoriapost.
Pensjoner
Etter § 3-5 i budsjett og regnskapsforskriften 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
er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld, beregningene fremkommer i egen note til årsregnskapet.
Vurderingsregler:
Omløpsmidler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Fordringer
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.
Anleggsmidler
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like
store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.
Avskrivningene starter året etter det er anskaffet. Avskrivningstiden er i tråd med §3-4 i forskrift om økonomiplan,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
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NOTE 2: ORGANISERING
Organisering av kommunens virksomhet
Færder kommune er organisert i en tonivå-modell. Det innebærer at basisorganisasjonen består av to
formelle nivåer, kommunedirektør og virksomhetene.

Kommunens administrative organisering:

Oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid
Tønsbergregionen Legevakt og ØHD
VOIS- Innkjøpssamarbeid i Vestfold
Jarlsberg IKT - Drifter IKT for Færder kommune
Hjelpemiddelsentralen i Tønsberg
Tønsberg og Færder Bibliotek
Tønsberg og Færder Svømmehall
Barnevernsvakta
Tønsberg Voksenopplæring

Tjenester som er lagt til interkommunale selskaper
Vestfold interkommunale brannvesen IKS
Vestfold interkommunale vannverk IKS
Tønsberg renseanlegg IKS
IKA Kongsberg IKS- kommunalt arkiv
Vestfold og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Vestfold og Telemark revisjon IKS

Tjenester løst av andre selskaper eiet/ styrt av kommunen
Vestfold avfall og ressurs AS- Innsamling av husholdningsavfall
Via Færder AS- Varig tilrettelagt arbeid
Borgheim Sentrumsbygg AS- Eiendomsselskap for kommunal bygningsmasse
Gigafib Holding AS- Fiberselskap
Velle AS- voksenopplæring og intoduksjonsordning
Private barnehager
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NOTE 3: GODTGJØRING KOMMUNAL LEDELSE OG REVISJON
Kommunal ledelse
Kommunedirektørens årslønn utgjør 1 527 000. Samlede lønns og godtgjørelser utgjør totalt kr 1 613 184 som inkluderer
feriepenger og kompensasjon for ikke avviklet ferie. Lønnskostnader utgjør totalt kr 894 954 for ordfører.
I tillegg kommer utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift.
Revisjon
Godtgjørelsen til revisor er utbetalt med kr 1 000 000. Av dette utgjør kr 360 000 revisjon, kr 577 000 forvaltningsrevisjon
og kr 63 000 for andre tjenester.
Kontrollutvalg
Samlede utgifter til Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat utgjør kr 276 000.

NOTE 4: SALGSINNTEKTER I INVESTERINGSREGNSKAPET
Salg av eiendom:
Roppestadkollen (delsalg)
Diverse tilleggsarealer og festetomter
Sum
Salg av maskiner og utstyr:
Hjulgraver Volvo EW140C
Salg/ vrakpant av div biler 2020
Sum
Sum total

Salgssum
Salgskostnad
17 000 996
54 825
116 133
17 890
17 117 129
72 715

Bokført verdi
771 392
0
771 392

Gevinst/ tap
16 174 779
98 243
16 273 022

427 500
45 000
472 500

0
0
0

108 125
0
108 125

319 375
45 000
364 375

17 589 629

72 715

879 517

16 637 397

NOTE 5: FORDRINGER OG GJELD OVERFOR KOMMUNALE FORETAK, SAMKOMMUNER, BEDRIFTER
OG INTERKOMMUNALE SELSKAP
Langsiktige fordringer:
Gigafib Holding AS
Sum

295 356
295 356

Kundefordringer:
Borgheim Driftsbygg AS
Kirkeveien 213 AS
Gigafib Holding AS
Borgheim Sentrumsbygg AS
Vestfold Avfall og Ressurs AS
Semsveien Bygg AS
Sum

684 010
590 398
440 711
207 500
197 189
82 176
2 201 984

Leverandørgjeld:
Færder kirkelige fellesråd
Borgheim Sentrumsbygg AS
Gigafib Holding AS
Velle Utvikling AS
Jarlsberg IKT - Interkommunalt samarbeid
Via Færder AS
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
Kirkeveien 213 AS
Kirkeveien 222 AS
Vestfold Interkommunale Vannverk IKS
Vestfold interkommunale brannvesen IKS
Sum

2 000 000
1 563 710
1 227 194
453 127
209 334
149 245
122 012
63 376
24 392
21 726
18 750
1 061 962
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NOTE 6: AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER SOM ER FØRT OPP SOM ANLEGGSMIDLER

Konto
221152001
221152002
221152003
221152004
221152006
221152008
221152011

Aksjer:
Borgheim Sentrumsbygg AS
VIA Færder AS
Smiløkka industrier AS
Vestfold Avfall og Ressurs AS
GigaFib Holding AS
Velle utvikling AS, Tønsberg
Greve Biogass AS

221200001
221200002
221200003
221200004
221200005
221200006
221200007
221200008
221200009
221200010
221200011
221200012
221200013
221200014
221200015
221200016
221200017
221200018
221200019

Andeler i borettslag:
St Ungbo, f.sak 182/ 89
Andelsbevis i Nøtterøy B/ L A/ L
Vestskogen Borettslag
A/ L Ekeberg Borettslag
A/ L Oserødlund Borettslag
Hårkollen aldersboliger
A/ L Borgheim Borettslag
Sundveien Borettslag
Bygg 4 i Ekeberg Borettslag
Innløste andeler Ekeberg BRL
Innløste andeler i Borgheim Borettslag
4 leil. Labakken oms.boliger, Nøtterøy BBL
7 plasser Tørkopp båtforening
Petterødveien 14A
Andelskapital Viken Skog BA
8 hybler i studentbyen på Sogn
3 andeler i studentbyen i Bergen
30 andeler i stundentsamfundets hus, Oslo
2 leieretter i yrkesskolens hybelhus, Oslo

Balanseført
verdi
8 850 000
200 000
50 000
30 250
16 124 980
224 500
2 069 410

Eierandel
100,00 %
100,00 %
25,00 %
12,00 %
26,57 %
22,45 %
10,215 %

50 000
10 000
206 004
1 012 000
113 100
464 400
1 201 000
160 000
100 000
8 205 940
5 852 579
6 157 158
363 350
1 394 730
85 856
1
1
1
1

Egenkapitalinnskudd:
222550001 Egenkapitalinnskudd fellesordningen KLP

61 392 793

Andelskapital:
221650001 Vestfold interkommunale Brannvesen IKS

594 092

Sum:

114 912 146
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NOTE 7: AVSETNING OG BRUK AV FOND
Hovedoversikt
Avsetninger og bruk av fond
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger

Beholdning
01.01.2020
280 966 103
34 864 656
135 312 949
13 309 147
464 452 856

Avsetninger
52 103 063
28 297 414
16 921 918
12 101 761
109 424 157

Bruk av fond i
driftsregnskapet
-29 022 489
-14 443 936

-43 466 425

Bruk av fond i inv.
regnskapet
-3 028 600
0
-27 058 394
-8 187 287
-38 274 281

Vesentlige bundne fond, spesifikasjon
Bundne kapitalfond
Ekstraordinære innbetalinger formidlingslån
Justerings mva
Færder Nasjonalparksenter forvaltning

Beholdning
01.01.2020
7 477 374
2 126 736
1 491 084

Bundne driftsfond
Vannfond
Avløpsfond
Renovasjonsfond
Oppmåling
2 Installasjoner Østre Bolærene
Tiltakspakke Covid19 vedlikeholdsmidler
Arv Tjøme sykehjem Finn Åge Jansen
2104 Etterutdanning skole
Ekstra tilskudd 2 EMF
Kommunalt næringsfond, korona

Beholdning
01.01.2020
7 547 741
2 194 807
1 968 989
1 248 401
2 720 000
0
1 547 469
1 317 930
5 359 462
0

Avsetninger
3 867 198
542 558

Bruk av fond

-41 413

Avsetninger
3 571 491
5 913 737
83 409

Bruk av fond

-1 248 401
7 250 599
364 081
0
2 100 000

-1 317 930
-5 359 462

Beholdning
31.12.2020
11 344 572
2 669 294
1 449 671
Beholdning
31.12.2020
11 119 232
8 108 544
2 052 398
0
2 720 000
7 250 599
1 547 469
364 081
0
2 100 000

Vesentlige disposisjonsfond, spesifikasjon
Disposisjonsfond
Pensjonspremieavviksfond
Bufferfond
Rentereguleringsfond
Omstillingsmidler Færder kommune
Prosjekt statlig barnevern
Flyktningefond
Fond båthavner 092/18
Vindfang verdens ende
Vedlikehold Tjøme kommunehus
Bilfond
Statstilsk. Funksjonshemmede

Beholdning
01.01.2020
122 064 518
99 734 104
23 052 000
5 328 583
6 906 524
1 108 447
3 700 000
2 376 976
2 000 000
1 072 145
1 888 556

Avsetninger
4 652 555
10 692 490
3 168 828
98 565
5 257 929

Bruk av fond
-61 100
-2 306 899
-1 108 447

2 578 702

-3 028 600

Beholdning
31.12.2020
126 717 073
110 365 494
26 220 828
3 120 249
12 164 453
0
3 700 000
2 376 976
2 000 000
622 247
1 888 556

Avsetninger til bunde driftsfond overstiger budsjett med 18,9 mill. kr som følge av overskudd på selvkostregnskaper og mottatte
koronatilskudd avsatt til bruk i 2021. Ihht ny budsjett og regnskapsforskrift som trådte i kraft 01.01.2020 skal kommunens årsregnskap
avlegges i balanse. Som følge av et positivt budsjettavvik i 2020 er det foretatt strykninger for bruk av disposisjonsfond tilsvarende
39,4 mill. kr.
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NOTE 8: ARBEIDSKAPITAL
Anskaffelse og anvendelse av midler:
Inntekter driftsdel
Inntekter investeringsdel
Innbetalt ved eksterne finansieringstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler
Utgifter driftsdel
Utgifter investeringsdel
Utbetalt ved eksterne finansieringstransaksjoner
Sum anvendelse av midler

31.12.2020
-2 296 810 576
-75 099 794
-380 309 118
-2 752 219 488
2 016 772 506
388 183 047
208 312 923
2 613 268 477

Anskaffelse - anvendelse av midler
Avskrivninger
Sum endringer i drift/ investering

-138 951 012
124 906 894
-14 044 117

Fra balansen:
Kapittel

Saldo 01.01.

Saldo 31.12.

Endring

Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Sum arbeidskapital

2.1
2.3

945 912 866
335 148 834
610 764 032

962 669 067
347 920 143
614 748 924

-16 756 201
12 771 309
-3 984 892

Endring memoriakonti ubrukte lånemidler

2.91

120 982 481

110 923 255

-10 059 226

Sum endringer i balansen

-14 044 117

Arbeidskapital = omløpsmidler - kortsiktig gjeld

0

NOTE 9: BEHOLDNING PRINSIPPENDRINGSKONTI
Konto

2.5980.

01.01.2020

Inngående balanse:

4 790 447

31.12.2020

Utgående balanse:

4 790 447

Spesifikasjon av bokføringer
1992
Ressurskrevende tjenester
1999
MVA-kompensasjon
2000
Materialbeholdning
2000
Periodiserte renter
2008
Feriepenger og arbeidsgiveravgift 1992
Sum bokførte prinsippendringer
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258.100.010
258.100.020
258.100.030
258.100.040
258.100.050

-20 948 000
-2 762 520
626 842
5 635 606
22 238 519
4 790 447
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NOTE 10: ANLEGGSMIDLER OG AVSKRIVNINGER
Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, avskrives over den utnyttbare levetiden til anleggsmidlet.
Avskrivningsperioden kan likevel ikke være lengre enn
a) 5 år for IKT-utstyr og programvare, kontormaskiner, og lignende
b) 10 år for inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende
c) 20 år for brannbiler og andre større ny ekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende
d) 40 år for barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap,
veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg,
pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende.
e) 50 år for administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende.
Kommunens avskrivninger er lineære. Årets aktiveringer avskrives første gang fra 01.01. påfølgende år.
IKT-utstyr,
Transportprogramvare, midler, anleggskontormaskiner,
maskiner
inventar, mm
Bokført verdi 01.01
Akkum. anskaffelseskost 01.01.
Årets tilgang
Årets avgang
Akkum. anskaffelseskost 31.12.
Akkum.avskrivninger 31.12.
Bokført verdi pr. 31.12.
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid inntil

27 938 020
62 334 463
10 385 170
0
72 719 633
44 918 670
27 800 963
10 523 227
5 år

Tekniske anlegg
Bokført verdi pr. 01.01.
Akkum. anskaffelseskost 01.01.
Årets tilgang
Årets avgang
Akkum. anskaffelseskost 31.12.
Akkum.avskrivninger 31.12.
Bokført verdi pr. 31.12.
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid inntil

134 043 052
204 439 464
35 941 193
0
240 380 657
79 497 088
160 883 569
9 100 676
20 år

64 933 102
126 296 200
9 217 496
1 081 250
134 432 446
70 858 613
63 573 833
10 468 640
10 år

Boliger, veier,
skoler,
Ledningsnett
barnehager,
vann og avløp
idrettshaller
1 628 271 791
923 521 833
2 070 799 306 1 130 633 250
208 607 195
85 492 707
0
0
2 279 406 501 1 216 125 957
493 401 932
235 409 740
1 786 004 569
980 716 217
50 874 417
28 298 323
40 år
40 år
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Totalt

92 871 122
188 630 663
19 602 666
1 081 250
207 152 079
115 777 283
91 374 796
20 991 867

Bygg adm.,
institusjon,
kultur
671 192 745
784 208 470
32 835 207
0
817 043 677
128 657 336
688 386 341
15 641 611
50 år

Tomter
137 819 313
137 828 313
342 349
771 392
137 399 270
9 000
137 390 270
0

Totalt
3 494 848 734
4 327 908 803
363 218 651
771 392
4 690 356 062
936 975 096
3 753 380 966
103 915 027
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NOTE 11: KAPITALKONTO
Debet

Avgang fast eiendom og anlegg
Av- og nedskriving fast eiendom og anlegg
Salg av aksjer Tønsberg Hovedveifinans

Av og nedskriving sosiale lån
Sosiale lån - mottatte avdrag
Avdrag på utlån
Bruk av midler fra eksterne lån

Arb.g.avg. netto pensjonsforpliktelse

Kredit
Saldo pr. 01.01.2020
879 517 Aktivering av fast eiendom og anlegg

1 139 724 680
382 821 317

124 906 894
-

Egenkapitalinnskudd KLP
Kjøp av aksjer

Konvertering utlån Gigafib
423 878 Utlån - Startlån
466 119 Utlån - Sosiale lån
16 321 194 Avdrag på eksterne lån
350 059 226 Tilbakeb. andeler småbåthavner
Pensjonsmidler
Pensjonsforpliktelser
6 565 725 Tilbakeført arb.g.avg. netto pensjonsforpliktelse

Saldo pr. 31.12.2020

1 453 001 637

SUM DEBET

1 952 624 190 SUM KREDIT
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4 721 390
96 050
199 300
48 759 722
1 455 014
105 223 617
168 500
180 284 126
50 118 043
39 052 431

1 952 624 190
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Note 12: GARANTIFORPLIKTELSER
Opprinnelig
låneramme

Rest kausjons
Pr. 31.12.2020

Borgheim sentrumsbygg AS
Kommunalbanken - K-sak 16/ 09
45 000 000
30 600 000
Vebo Borettslag
6 728 129
4 999 573
Labakken omsorgsboliger Borettslag
KLP 8317.51.91030
14 470 629
11 466 429
Vestfold interkommunale vannverk
K-sak 6/ 97, 5/ 01 og 110/ 08
115 356 329
115 356 329
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Klp Kreditt AS- 8317.50.30126
2 925 000
188 100
Klp Kreditt AS- 8317.52.24729
47 500 000
7 143 804
Tenvik båtforening - K-sak 001/ 06
1 000 000
343 343
Stiftelsen Knarberg Aldersboliger
450 000
229 686
Jutøya ASK-sak 108/ 07
380 000
125 110
Arås Båtforening - K-sak 94/ 08 og 008/ 20
SpareBank 1 BV
1 400 000
1 334 616
SpareBank 1 BV
1 400 000
1 061 657
SpareBank 1 BV
1 500 000
854 446
Hella Båtforening - Sommerfullmakt FS001/ 20
KLP 8317.57.27577
400 000
380 000
Buerstad Båtforening - K-sak 92/ 09
SpareBank 1 BV
786 000
220 095
SpareBank 1 BV
1 060 000
950 835
Steinerskolen i Vestfold - K-sak 32/ 10
2 437 500
1 250 000
Teie båtforening - K-sak 77/ 10
14 000 000
5 207 234
Teie Idrettsforening - K-sak 131/ 19
KLP 8317.56.74945
8 550 000
8 050 000
KLP 8317.56.74996
4 750 000
4 588 982
Veierland båtforening - F-sak 114/ 11
500 000
119 687
Tømmerholt båtforening - F-sak 115/ 11
1 500 000
951 926
Kjøpmannskjær båtforening - K-sak 009/ 18
1 200 000
1 032 306
Tangen Bryggesameie
730 000
156 609
Nøtterøy Golfklubb - K-sak 066/ 19
430 000
202 537
Nøtterøy Idrettsforening - K-sak 051/ 19, 027/ 20 og 050/ 20
SpareBank 1 BV
1 050 000
971 090
KLP 8317.57.02027
1 350 000
1 350 000
KLP 8317.57.30586
5 059 850
5 059 850
IKA Kongsberg
5 268 297
5 268 297
Tønsberg Renseanlegg IKS
KLP 8317.55.94836
1 700 000
377 400
KLP 8317.56.60758
2 500 000
570 000
KLP 8317.57.41693
14 000 000
3 318 000
KLP 8317.57.41715
8 000 000
1 908 000
Vegfinans AS Bypakke Tønsberg-region K-sak 068/ 18 og 040/ 20
28 500 000
13 965 451
Færder kirkelige fellesråd
700 000
296 400
Garantier for utlån - NAV
2 529 416
2 529 416
Sum
345 111 150
232 427 208
* Garantiforpliktelsen utløper når gjeldende krav er tilbakebetalt i sin helhet.
Stilte garantier er gitt med simpel kausjon. Garantier for utlån fra NAV er gitt med selvskyldnerkausjon.
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Utløpsår

2040
2045
2042
2048
2026
2046
2026
2025
2023
2030
2028
2031
2030
2023
2033
2030
2040
2023
2035
2023
2031
2033
2028
2024
2034
2022
2032
2057
2039
2039
2040
2060
2039
2045
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NOTE 13: SELVKOST VAR TJENESTER, SLAM, FEIING, BYGGESAK, OPPMÅLING OG DETALJPLANER
Færder kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester (kommuneloven § 15-1 og selvkostforskriften des.2019 nr. 1731). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum
Selvkost Kommune.
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler.
Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår,
utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra
kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte
sammenlignbare.
I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske
avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).
Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk
rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er
bundet i anleggsmidler.
Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten
er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 % -poeng. I 2020 var denne lik 1,39 %.
Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det
bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av
lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved
tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd
som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som
stammer fra 2020 i sin helhet være disponert innen 2025.
I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å
estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved
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2020 Etterkalkyle selvkost
Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter

Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (1,39%)
Indirekte netto driftsutgifter
Sjablongmessig indir. Kap. Kostnad (5% av ind.dr. kostnad)

Driftskostnader
+/ - Kalkulert renteinntekt/ -kostnad selvkostfond (1,39%)
+ Tilskudd/ subsidiering

Resultat
Kostnadsdekning i %

Selvkostfond 01.01

Vann

Avløp

Renovasjon

Slam

Feiing

44 693 979
304 178

82 235 596
-1 090 769

34 862 326
2 283 797

2 060 485
1 848

5 020 023
0

44 998 157

81 144 827

37 146 123

2 062 333

5 020 023

27 482 003
9 115 658
3 798 828
1 103 826
55 191

45 273 652
19 903 182
8 221 153
1 813 541
90 677

34 653 510
1 984 620
411 102
39 273
1 964

1 823 490
0
0
73 992
3 700

4 879 240
0
0
198 193
9 910

41 555 506

75 302 205

37 090 470

1 901 182

5 087 343

128 840
0

71 114
0

27 756
0

-7 938
0

-4 156
0

3 442 651

5 842 622

55 653

161 151

-67 320

108,3 %

107,8 %

100,2 %

108,5 %

98,7 %

7 547 740

2 194 807

1 968 989

0

3 571 492

5 913 736

83 409

0

0

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente på fond)

11 119 232

8 108 543

2 052 398

0

0

Gebyrinntekter

44 693 979

82 235 596

34 862 326

2 060 485

5 020 023

-/ + Bruk av/ avsetning til selvkostfond

Gebyrgrunnlag

Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/ gebyrgrunnlag)
2020 Etterkalkyle selvkost
Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter

Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (2,30%)
Indirekte netto driftsutgifter
Sjablongmessig indir. Kap. Kostnad (5% av ind.dr. kostnad)

Driftskostnader
+/ - Kalkulert renteinntekt/ -kostnad selvkostfond (1,39%)
+ Tilskudd/ subsidiering

Resultat

41 251 328
108,3 %

Reguleringsplaner

Selvkostfond 01.01
-/ + Bruk av/ avsetning til selvkostfond

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente på fond)
Gebyrinntekter
Gebyrgrunnlag

Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/ gebyrgrunnlag)

Bygge- og
delesaker
9 318 259
1 460 241

1 060 552

10 778 500

5 877 402
0
0
237 915
11 896

12 698 623
0
0
480 582
24 029

6 127 213

13 203 235

0
5 066 660

0
2 424 735

17,3 %

34 806 673
100,2 %

Oppmåling

1 027 020
33 532

0

Kostnadsdekning i %

76 392 974
107,6 %

0
81,6 %

3 042 209
47 966

1 899 334
108,5 %

Totalt
182 259 897
3 040 793

3 090 175 185 300 690
4 216 674
0
0
168 165
8 408

136 904 594
31 003 460
12 431 083
4 115 487
205 775

4 393 247 184 660 402
0
54 672

215 616
7 546 067

0

9 434 757

70,3 %

100,3 %

0

0

1 248 401

0

0

-1 248 401

8 320 236

0

0

0

21 280 173

1 027 020
6 093 681
16,9 %

9 318 259
11 742 994
79,4 %

12 959 937

3 042 209 182 259 897
4 345 281 181 619 608
70,0 %
100,4 %

Utviklingen i vann-og avløpsfondene fra 2016:
År
Tekst
2016 Saldo fra 31.12.2016
2017 Bruk og avsetn. til vann- og avløpsfond
2018 Bruk og avsetn. til vann- og avløpsfond
2019 Bruk og avsetn. til vann- og avløpsfond
2020 Bruk og avsetn. til vann- og avløpsfond
Sum
Saldo 31/ 12-2020 - fondsmidler/ underskudd

Vannfond
Avløpsfond
4 527 321
228 704
573 995
-2 975 557
-1 270 019
-1 669 794
3 716 443
6 611 454
3 571 492
5 913 737
11 119 232
8 108 544
11 119 232
8 108 544

Utviklingen i renovasjon-, feie og slamfond fra 2015:
År

Tekst

2016 Saldo fra 31.12.2016
2017 Bruk og avsetn. fond renovasjon/feiing/slam
2018 Bruk og avsetn. fond renovasjon/feiing/slam
2019 Bruk og avsetn. fond renovasjon/feiing/slam
2020 Bruk og avsetn. fond renovasjon/feiing/slam
Sum
Saldo pr. 31/ 12-2020 - fondsmidler/ overskudd

Fond
renovasjon
8 761 470
-5 974 752
391 493
-1 209 222
83 409
2 052 398
2 052 398

Fond
feiing
-346 335
95 957
-80 285
65 342
-71 476
-336 797
0

Fond
slam
165 027
231 739
-658 252
-390 198
153 214
-498 470
0

Koronapandemien medførte i 2020 lavere kostnader enn budsjettert i selvkostordningene. Dette har medført at planlagt bruk av
fond i 2020 ikke ble realisert. Forholdet er hensyntatt i prising av tjenesten 2021, slik at kommunen bruker opp fond eldre enn 5 år.
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NOTE 14 - PENSJONER
Pensjonskostnaden blir belastet i kommunens regnskap, mens pensjonspremien er hva som faktisk betales til KLP og SPK til
dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser.
Dersom pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden er premieavviket positivt. Er pensjonspremien mindre enn
pensjonskostnaden er premieavviket negativt.
Den regnskapsmessige håndteringen av premieavviket fremkommer av Regnskapsforskriften. Et positivt premieavvik skal føres til
inntekt i årsregnskapet og bokføres under omløpsmidler som en kortsiktig fordring. Tilsvarende skal et negativt premieavvik utgiftsføres
i årsregnskapet og bokføres som en kortsiktig gjeld. Premieavviket blir dermed en form for korreksjonspost til den betalte
pensjonspremien slik at nettoen av disse to størrelsene blir lik pensjonskostnaden.
Opparbeidet premieavvik bokført som kortsiktig fordring eller kortsiktig gjeld skal tilbakeføres (amortiseres) til driftsregnskapet fordelt
på det antall år som fremkommer i tabellen nedenfor.
Regnskapsføring av premieavviket og senere amortisering av dette fremstår med dette som et unntak fra arbeidskapitalprinsippet og
anordningsprinsippet.
ÅRETSPENSJONSKOSTNAD

KLP

SPK

Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser

93 065 984
74 995 622

17 860 375
9 611 105

110 926 359
84 606 727

168 061 606
83 096 871

27 471 480
8 491 447

195 533 086
91 588 318

84 964 735
23 198 241
5 983 665

18 980 033
-1 563 622
620 162

103 944 768
21 634 619
6 603 827

114 146 641

18 036 573

132 183 214

111 118 050
5 983 665
84 964 735

18 713 607
620 162
18 980 033

129 831 657
6 603 827
103 944 768

20 169 650

-886 588

19 283 062

2 843 921

-125 009

2 718 912

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser

2 176 434 132

302 074 481

2 478 508 613

Pensjonsmidler

2 171 792 256

260 150 932

2 431 943 188

4 641 876

41 923 549

46 565 425

654 505

5 911 220

6 565 725

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

IB pensjonsforpliktelser
Estimatavvik forpliktelser
Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Utbetalinger pensjoner for året (estimert)

2 180 070 606
-89 110 957
93 065 984
74 995 622
-82 587 123

348 556 050
-73 953 049
17 860 375
9 611 105
0

2 528 626 656
-163 064 006
110 926 359
84 606 727
-82 587 123

UB Brutto pensjonsforpliktelse

2 176 434 132

302 074 481

2 478 508 613

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

IB pensjonsmidler
Estimatavvik midler
Innbetaling til pensjonsmidler
Administrasjonskostnader
Utbetalinger pensjoner for året (estimert)
Forventet avkastning på pensjonsmidler

1 972 736 765
93 411 358
111 118 050
-5 983 665
-82 587 123
83 096 871

278 922 297
-45 356 257
18 713 607
-620 162
0
8 491 447

2 251 659 062
48 055 101
129 831 657
-6 603 827
-82 587 123
91 588 318

UB Brutto pensjonsmidler

2 171 792 256

260 150 932

2 431 943 188

Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Netto pensjonskostnad
Årets amortisering av tidligere års premieavvik
Administrasjonskostnader
Samlet kostnad

SAMLET

ÅRETSPREMIEAVVIK
Premieinnbetaling inkl. adm. kostnader
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad
Årets premieavvik
Arbeidsgiveravgift av premieavviket
NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER / -MIDLER

Netto pensjonsforpliktelser
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER
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NOTE 14 - PENSJONER
KLP

PREMIEAVVIK OG AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRSPREMIEAVVIK
Sum premieavvik 2002-2018
Amortisering av tidligere års premieavvik
Arbeidsgiveravgift amortisering av tidligere års premieavvik
GJENSTÅENDE (UAMORTISERT) PREMIEAVVIK
Tidligere års premieavvik
Årets premieavvik
Tidligere års amortisering premieavvik
Årets amortisering premieavvik
Sum gjenstående (uamortisert) premieavvik
Arbeidsgiveravgift gjenstående (uamortisert) premieavvik
Sum gjenstående premieavvik og arbeidsgiveravgift
PREMIEAVVIKETSPÅVIRKNING PÅ ÅRETSREGNSKAP
Amortiseringstid premieavvik 2002-2010 i antall år
Amortiseringstid premieavvik 2002-2006 i antall år - Tjøme
Amortiseringstid premieavvik 2011-2013 i antall år
Amortiseringstid premieavvik 2014 og senere i antall år
Årets negative premieavvik (utgiftsført)
Årets positive premieavvik (inntektsført)
Årets andel (amortisering) av tidligere års positive premieavvik (utgiftsført)
Årets andel (amortisering) av tidligere års negative premieavvik (inntektsført)
Netto arbeidsgiveravgift på årets premieavvik og amortisering av
tidligere års premieavvik
Netto inntektsføring på årets regnskap

SPK

SAMLET

233 703 279
23 198 233
3 270 951

-14 846 245
-1 563 625
-220 471

218 857 034
21 634 609
3 050 480

233 703 279
20 169 650
-128 385 680
-23 198 233
102 289 016
14 422 751
116 711 767

-14 846 245
-886 588
10 089 177
1 563 625
-4 080 031
-575 284
-4 655 316

218 857 034
19 283 062
-118 296 503
-21 634 609
98 208 984
13 847 467
112 056 451

886 588

15
1
10
7

427 030

-1 563 625
-95 462

886 588
-20 169 650
23 198 233
-1 563 625
331 568

3 455 613

-772 499

2 683 115

-17 000 000
-2 397 000
29 873 159

0
0
0

-17 000 000
-2 397 000
29 873 159

MEDLEMSSTATUS
Antall aktive

2 206

377

2 583

ØKONOMISKEFORUTSETNINGER
Diskonteringsrente
Forventet avkastning
Forventet lønnsvekst
Forventet G-regulering

3,50%
4,00%
2,48%
2,48%

3,50%
3,50%
2,48%
2,48%

PREMIEFOND
Premiefond brukt i årets regnskap (inntektsført)
Arbeidsgiveravgift av premiefond
Gjenstående premiefond pr. 31.12.

-20 169 650
23 198 233

KLP har i 2020 informert om at endrede beregninger av forsikrede alderspensjoner innebærer frigjøringer av premiereserver.
Anslått beløp for frigjorte premiereserver utgjør 109,5 mill. kr for Færder og overføres kommunens premiefond 2. kvartal 2021.
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NOTE15: SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER
(tall i hele tusen)

Rammetilskudd

800 RAMMETILSKUDD
800 RAMMETILSKUDD, INNTEKTSUTJEVNING
Inntekts- og formuesskatt

870 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE
Andre overføringer og tilskudd fra staten

810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER
Overføringer og tilskudd fra andre

700 REFUSJON FRA STATEN
710 SYKELØNNSREFUSJON
729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER
750 REFUSJON FRA KOMMUNER
770 REFUSJON FRA ANDRE
Brukerbetalinger

600 BRUKERBETALINGER
Salgs- og leieinntekter

620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. SOM IKKE ER MVA.PLIKTIG
629 BILLETTINNTEKTER
630 UTLEIE AV BOLIGER OG LOKALER MV. OG FESTEAVGIFTER
640 MERVERDIAVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER
650 ANNET MERVERDIAVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter

010 FASTLØNN
020 LØNN TIL VIKARER
030 LØNN TIL EKSTRAHJELP
040 OVERTIDSLØNN
050 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER
070 LØNN TIL VEDLIKEHOLD, PÅKOSTNING NYBYGG OG NYANLEGG
075 LØNN RENHOLD
080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE
089 TREKKPLIKTIG/OPPLYSNINGSPLIKTIG, IKKE ARBEIDSGIVERAVGIFTSPLIKTIG LØNN
165 ANDRE OPPLYSNINGSPLIKTIGE GODTGJØRELSER
Sosiale utgifter

090 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER
099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
Kjøp av varer og tjenester

105 UNDERVISNINGSMATERIELL
110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL
114 MEDIKAMENTER
115 MATVARER
120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,VARER OG TJENESTER
130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT,-BREDBÅND
150 OPPLÆRING OG KURS
170 TRANSPORT OG REISE
180 STRØM
185 FORSIKRINGER, VAKTHOLD OG SIKRING
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN
195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.
200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER
220 LEIE AV DRIFTSMIDLER
230 VEDLIKEHOLD, PÅKOSTNING NYBYGG OG NYANLEGG
240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER
250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG
260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER
270 ANDRE TJENESTER
300 KJØP FRA STATEN
350 KJØP FRA KOMMUNER
375 KJØP FRA IKSDER KOMMUNEN/ FYLKESKOMMUNEN SELV ER DELTAGER
429 MERVERDIAVGIFT SOM GIRRETT TIL MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON
450 OVERFØRING TIL KOMMUNER
470 OVERFØRING TIL ANDRE
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Regnskap
712 523
(732 595)
20 072
859 253
(859 253)
88 685
(88 685)
308 258
(138 868)
(64 826)
(39 510)
(8 153)
(28 734)
(24 686)
76 507
(76 507)
252 051
(27 825)
(2 393)
(43 309)
(166 800)
(11 620)

Regulert
budsjett
705 645
(725 717)
20 072
850 317
(850 317)
87 295
(87 295)
217 074
(123 370)
(34 940)
(6 982)
(26 009)
(22 090)
76 589
(76 589)
255 622
(27 073)
(6 890)
(43 783)
(166 074)
(11 802)

Opprinnelig
budsjett
676 167
(696 239)
20 072
881 561
(881 561)
81 537
(81 537)
189 397
(119 838)
(33 325)
(3 360)
(23 737)
(6 611)
85 256
(85 256)
255 344
(26 739)
(6 890)
(44 498)
(166 074)
(11 143)

2 297 277

2 192 542

2 169 262

1 122 711
906 977
69 795
23 059
10 223
36 968
14 025
29 036
2 705
22 445
6 357
267 630
115 349
152 281
604 809
3 830
5 666
2 588
13 802
13 025
5 438
3 814
13 965
22 000
6 089
16 323
25 520
9 635
3 092
36 390
16 471
8 368
3 777
9 259
8 753
50 952
64 264
39 510
2 184
98 261

1 087 307
905 343
46 378
16 615
7 572
34 310
13 528
29 415
2 652
23 512
6 477
271 667
114 725
156 941
625 570
6 308
5 374
1 948
15 678
13 970
5 584
4 009
15 250
25 105
6 535
17 140
27 093
9 388
3 440
43 462
12 643
6 321
4 258
11 580
7 242
54 862
65 323
1 074
99 077

1 081 343
914 045
38 524
13 269
5 755
34 321
13 528
29 235
2 652
21 942
6 217
288 214
124 669
163 544
582 558
4 997
4 981
1 943
16 124
9 491
5 397
4 975
15 661
25 105
6 535
17 635
26 439
8 142
3 449
18 430
12 668
6 273
4 171
10 742
9 539
65 712
54 971
299
91 097
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NOTE 15 - SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER, del B
(tall i hele tusen)

Avskrivninger

590 AVSKRIVNINGER
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Regnskap
124 907
124 907

Regulert
budsjett
124 000
124 000

Opprinnelig
budsjett
124 000
124 000

2 268 041

2 216 414

2 175 701

29 235

(23 872)

(6 439)

12 727
(12 727)
735
(735)

12 455
(12 455)
735
(735)

15 950
(15 950)
300
(300)

13 463

13 190

16 250

47 889
47 889
89 715
89 715

54 500
54 500
86 000
86 000

66 500
66 500
86 000
86 000

Sum finansutgifter

137 604

281 000

305 000

Netto finansutgifter
Netto driftsresultat

(124 141)
30 001

(127 310)
(27 182)

(136 250)
(18 689)

Finansinntekter
Renteinntekter

900 RENTEINNTEKTER
Utbytter

905 UTBYTTE OG EIERUTTAK
Sum finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter

500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån

510 AVDRAG PÅ LÅN

Konsekvenser av Covid 19
Covid 19 har påvirket mange av kommunens regnskapsposter i 2020. Som følge av koronapandemien ble kommunens skatteinngang nedjustert.
Nejustert skattevekst og ekstraordinære kostnader som følge av Covid19 er kompensert ved økte rammetilskudd til kommunene.
Til sammen har Færder kommune mottatt økte rammeoverføringer fra staten på 30 mill. kr i 2020. I tillegg er det motatt øremerkede tilskudd
på til sammen 18,8 mill. kr til ulike formål. Overføringer og tilskudd har dekket kommunens merutgifter som følge av Covid 19 i 2020.
Som følge av Covid19 ble årets lønnsoppgjør lavere enn forutsatt i statsbudsjett høsten 2019. Lavere lønnsoppgjør har gitt besparelser på
regnskapsposter som pensjon og arbeidsgiveravgift. Covid19 har bidratt til lavere rentenivåer enn forventet i 2020. Dette har gitt kommunen
reduserte netto finanskostnader.
Lavere lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift og finanskostnader har igjen påvirket kostnader i interkommunale samarbeider.
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NOTE 16: VESENTLIGE INVESTERINGSPROSJEKTER
Kommunen har foretatt investeringer for til sammen 380,7 mill.kr i 2020. Nedenfor vises de største investeringene med regnskap og
justert budsjett for 2020, samt totale utgifter og budsjettramme i hele prosjektenes levetid.
Totaltall for budsjett og regnskap omfatter hele prosjektenes levetid, inklusive kostnader i de tidligere kommunene Nøtterøy og
Tjøme.
Bygging av ny Labakken skole er kommunens størte pågående enkeltprosjekt. Prosjektrammen er på 297,2 mill. kr eks mva. Forventet
innflytting og oppstart av skole i nytt bygg er oktober 2021. Gipø Vest gjelder ombygging til 26 omsorgsleiligheter i det tidligere
sykehjemmet på Gipø og er planlagt ferdigstilt i desember 2021. Rammen er på 134,9 mill. kr eks mva. Tjøme ungdomsskole skal
rehabiliteres og flere bygg skal rives og erstattesmed nytt. Rammen er på 100,3 mill. kr eks mva. Wilhelmsenhallen er planlagt bygget
om og rehabilitert. Prosjektet er utsatt pga manglende finansiering. Avsatt totalramme er på 40,5 mill. kr.
VA Sentrum 1, infrastruktur Tjøme ble startet opp i januar 2020. VA traseene er i hovedsak ferdigstilt, gjenstår noen utbedringer og
oppussing av overflater. Prosjektet omfatter et stort område og deles opp i mindre områder og bygges etappevis. Første del av
utbyggingen skal være ferdig innen 1 mai 2021.
Første etappe i bygging av VA anlegg i Vestfjordveien ble ferdigstilt i 2019, etappe 2 ble ferdigstilt i september 2020. Noe
sluttbehandling gjenstår for 2021.
Prosjektet Mauds vei-Linde VA anlegg omfatter utskiftning av eldre vannledning og separering avløp. Anlegget ble overtatt november
2020, men gjenstår noen mangler og behandling av sluttnota.
Tørkopp -avløpsledninger er ferdigstilt i 2020. Prosjektet omfatter å tilknytte ledninger som har direkte utslipp til sjøen, samt
separering av gamle fellesledninger for avløp.
Prosjekt Dalsveien-pumpestasjon og separering er ferdigstilt i 2020. Det er etablert vann- og avløpsledninger i Dalsveien mot
Flatåsveien og i tillegg er det etablert ny kommunal avløpspumpestasjon.
Gunnestad VA anlegg er ferdigstilt i 2020. Området sør for Borgheim hadde utdatert avløpssystem for spillvann og overvann. I
prosjektet ble avløpet separert slik at rent overflatevann ledes til bekken og spillvann til pumpestasjonen, i tillegg er det lagt nye
vannledninger for vannforsyning.
Kommunen har iht vedtatt budsjett overført 4,5 mill. kr. i investeringsmidler til Færder kirkelige fellesråd. Prioritering for bruken av
disse midlene vedtas av fellerådet. I tillegg er kommunens investering tilknyttet utvidelse av Nøtterøy kirkegård overført regnskap til
Kirkelig fellesråd med kr 367 031 eks mva.

Objekt

Beskrivelse

Vann og avløp
710049
VA Sentrum 1, infrastruktur "Tjøme 2020"
710032
Vestfjordveien- VA anlegg -bygging
710035
Mauds vei - Linde - VA anlegg
710041
Tørkopp-avløpsledninger
710053
Dalsveien - pumpestasjoner og separering
710016
Gunnestad VA anlegg-bygging
710030
Valhalla - VA anlegg
710036
Vannledning Astoria/Røsselgata
710057
Bueråsveien - separering
710058
Fossåsveien - ny vannledning/ separering
710011
Skarphagaveien-Øhre, del 2 avløpsledning
710070
Hovlandveien VA
710033
Rabbeveien - Hagaveien -tilknytning spredt avløp
415103
Rosanes friområde - oppgraderinger
710074
Berganveien - Nesveien VA-anlegg
710028
Sigevann Støyten
Vei
720014
720017
Eiendom
216001
630704
224001
605202
660022
240004
218006

Sum

Fjærholmveien - g/s-vei Marteåsveien til Fjærholmen
G/s-vei Øgårdsveien-Holmenveien -Nordre Løkkevei

Labakken skole - utbygging
Gipø Vest - rehabilitering
Tjøme ungdomsskole - rehabilitering
Wilhelmsenhallen - rehabilitering
Investeringsutgifter tilknyttet etablering av ny
fastlandsforbindelse
Torød barnehage – ombygging og tilbygg
Oserød skole - nytt ventilasjonsanlegg og utbygging av
klasserom

Regnskap
totalt

Budsjett
totalt

Regnskap
2020

Budsjett
2020 inkl
endring

Status

26 641 391
27 855 225
19 141 790
17 644 688
17 247 575
16 726 167
1 806 292
6 489 090
7 441 679
7 035 247
2 421 415
3 115 452
910 088
6 189 705
5 779 015
4 686 230

32 217 000
30 000 000
22 000 000
19 470 000
17 300 000
16 730 000
14 500 000
9 300 000
7 800 000
7 700 000
7 500 000
7 290 000
7 000 000
6 560 000
5 900 000
5 800 000

23 873 795
10 174 924
16 085 669
1 327 427
13 470 178
3 841 480
682 483
5 898 075
1 659 065
250 224
223 946
2 891 816
321 394
82 582
3 618
45 708

29 482 554
12 319 432
17 443 407
1 533 309
13 522 753
3 845 216
12 825 634
8 664 845
2 017 104
250 223
5 301 647
7 021 363
5 982 790
1 162 672
3 617
1 286 110

Pågår
Pågår
Pågår
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Pågår
Pågår
Pågår
Ferdig
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Ferdig
Ferdig

6 092 869
654 664

6 272 000
4 800 000

195 509
-28 918

214 622
4 116 418

Ferdig
Pågår

153 703 749
26 884 601
2 413 660
684 729

297 200 000
109 131 000
81 840 000
33 067 000

131 118 860
23 129 883
548 447
0

139 706 777
29 926 356
543 473
624 032

Pågår
Pågår
Prosjektering
Planlegging

10 232 737
471 535

10 184 000
5 000 000

10 232 737
118 501

10 184 000
4 714 157

Ferdig
Planlegging

7 305 618

9 000 000

2 379 502

4 073 884

Pågår

379 575 211 741 344 000 224 653 110 316 766 395
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NOTE 17a: LANGSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJON

Kreditor
Kommunalbanken AS
Lån KBN 20030817
Lån KBN 20080595
Lån KBN 20100666
Lån KBN 20100667
Lån KBN 20110614
Lån KBN 20130627
Lån KBN 20130628
Lån KBN 20150015
Lån KBN 20150158
Lån KBN 20150159
Lån KBN 20150180
Lån KBN 20170094
Lån KBN 20170095
Lån KBN 20020617
Lån KBN 20030596
Lån KBN 20040369
Lån KBN 20060338
Lån KBN 20090293
Lån KBN 20090295
Lån KBN 20090441
Lån KBN 20110807
Lån KNB 20120390
Lån KNB 20120277
Lån KNB 20200275
Lån KNB 20200521
Kommunalbanken AS

Kto.nr

utbetalt/
utløper

245355001
245355002
245355003
245355004
245355005
245355006
245355007
245355008
245355009
245355010
245355011
245355012
245355013
245355015
245355016
245355017
245355018
245355019
245355021
245355022
245355023
245355024
245355025
245355026
245355027

2003/ 2028
2008/ 2038
2010/ 2040
2010/ 2050
2011/ 2051
2013/ 2053
2013/ 2053
2015/ 2050
2015/ 2045
2015/ 2045
2015/ 2037
2016/ 2036
2016/ 2051
2002/ 2028
2003/ 2026
2004/ 2039
2006/ 2043
2009/ 2046
2009/ 2040
2009/ 2049
2011/ 2049
2012/ 2050
2012/ 2048
2020/ 2038
2020/ 2050

Saldo pr.
1.1.2020
6 289 000
42 261 760
95 811 220
56 033 040
53 577 160
170 000 000
107 678 000
130 025 870
53 634 970
58 616 030
74 165 120
70 875 000
192 392 550
5 635 340
3 856 380
6 225 240
9 925 100
25 117 310
6 871 580
40 320 000
18 243 300
45 196 620
51 967 230

1 324 717 820

Nye lån 2020
og andre
endringer
-5 958 000

-5 322 270
-3 559 740
-6 069 600
-9 722 430
-24 652 170
-6 707 970
-17 939 240

79 931 420
200 000 000
200 000 000

Betalte
Betalte
avdrag 2020 renter 2020
331 000
2 167 270
3 090 680
2 668 240
1 674 280
5 000 000
3 167 000
4 263 140
2 103 340
2 298 660
4 238 000
4 050 000
5 919 780
313 070
296 640
155 640
202 670
465 140
163 610
1 344 000
304 060
1 457 960
1 823 420
2 220 320
0
49 717 920
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74 752
673 516
1 956 369
1 002 130
1 084 651
2 695 006
1 787 349
2 785 537
1 164 147
1 272 262
1 495 437
1 496 660
5 239 876
80 834
50 088
81 457
195 373
248 813
68 062
698 881
175 985
1 043 968
1 205 979
389 145
0
26 966 277

Periodiserte Periodiserte
renter
renter
Rente-kostnad
31.12.2019 31.12.2020
2020
-19 436
-65 341
-385 640
-268 959
-214 896
-525 370
-347 232
-1 295 058
-331 285
-362 052
-395 053
-675 351
-2 173 875
-31 790
-16 482
-26 607
-109 190
-26 425
-7 229
-172 872
-14 395
-467 940
-95 677

-8 028 155

25 393
383 863
100 919
155 665
187 151
137 548
1 252 597
312 053
341 033
368 516
497 252
2 092 846

68 208
453 813
87 250
19 162
122 740
6 606 009

55 316
633 568
1 954 592
834 090
1 025 420
2 356 787
1 577 665
2 743 076
1 144 915
1 251 243
1 468 900
1 318 561
5 158 847
49 044
33 606
54 850
86 183
222 388
60 833
594 217
161 590
1 029 841
1 197 552
408 307
122 740
25 544 131

Saldo pr.
31.12.2020

Rentebetingelser

0 p.t
40 094 490 Nibor 3m
92 720 540 fast 19.4.23
53 364 800 Nibor 3m
51 902 880 fast 2.5.30
165 000 000 p.t
104 511 000 Nibor 3m
125 762 730 fast 15.1.25
51 531 630 fast 19.3.25
56 317 370 fast 19.3.25
69 927 120 fast 27.3.23
66 825 000 fast 4.2.30
186 472 770 fast 02.02.27
0 p.t.
0 p.t.
0 p.t.
0 p.t.
0 p.t.
0 p.t.
38 976 000 Nibor 3m
0 p.t.
43 738 660 fast 21.1.30
50 143 810 fast 4.12.29
77 711 100 p.t.
200 000 000 Grønn p.t.
1 474 999 900
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NOTE 17a: LANGSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJON

Kreditor
KLP
KLP 8317.50.31572
KLP 8317.52.33817
KLP 8317.52.98420
KLP 8317.52.98439
KLP 8317.55.01730
KLP 8317.50.25149
KLP 8317.54.87851
KLP 8317.55.39185
KLP 8317.55.39215
KLP 8317.55.94569
KLP 8317.55.94577
KLP
Den Norske Stats Husbank
HB 119276145
HB 119496354
HB 113502553
HB 113107601
HB 114854581
HB 115005340
HB 114988819
HB 115045866
HB 115091555
HB 115103319
HB 115160459
HB 11511793/ 2/ 1
HB 11521005 6
HB 11522070 9
HB 11522071 7
HB 11516979 1/ 1
HB 11522066/ 2/ 1
HB 11522067 5
HB 11522068 3

Kto.nr

utbetalt/
utløper

Saldo pr.
1.1.2020

245355203
245355210
245355213
245355214
245355215
245355216
245355217
245355218
245355219
245355220
245355221

2000/ 2030
2011/ 2041
2013/ 2051
2013/ 2051
2017/ 2047
2010/ 2045
2017/ 2047
2018/ 2031
2018/ 2052
2018/ 2048
2018/ 2048

35 215 671
36 611 520
15 750 000
16 578 946
56 741 660
42 471 351
36 300 000
107 813 690
205 509 105
114 700 000
128 300 000
795 991 943

245395001
245395002
245395003
245395004
245395006
245395007
245395008
245 395 009
245 395 010
245 395 011
245 395 012
245395013
245395014
245395015
245395016
245395017
245395018
245395019
245395020

1991/ 2021
1991/ 2021
1992/ 2022
1992/ 2023
2002/ 2032
2006/ 2024
2006/ 2047
2008/ 2033
2009/ 2034
2009/ 2039
2011/ 2051
2011/ 2051
2012/ 2037
2012/ 2037
2012/ 2037
2012/ 2052
2013/ 2043
2013/ 2043
2013/ 2043

55 080
303 600
316 500
709 800
465 816
399 209
2 217 755
893 755
936 485
1 674 496
1 523 132
4 228 397
856 952
560 160
506 160
2 012 366
2 019 577
2 342 293
1 290 618

Nye lån 2020
og andre
endringer

-16 052 630
-40 805 809

-114 700 000
-28 441 561
-200 000 000

Betalte
Betalte
avdrag 2020 renter 2020

Periodiserte Periodiserte
renter
renter
Rente-kostnad
31.12.2019 31.12.2020
2020

3 062 234
1 664 160
500 000
526 316
2 063 336
1 665 542
1 320 000
9 372 000
6 324 000
0
10 751 903
37 249 491

1 395 229
1 491 254
507 813
276 091
1 152 629
651 351
755 370
1 720 134
3 474 179
1 663 051
1 958 733
15 045 834

-495 220
-263 969
-72 516
-56 686
-166 360
-107 665
-279 368
-226 529
-248 666
-135 754
-151 850
-2 204 583

452 158
251 970
70 213
-1
160 368
0
269 281
81 378
94 612
0
40 017
1 419 996

1 352 167
1 479 255
505 510
219 404
1 146 637
543 686
745 283
1 574 983
3 320 125
1 527 297
1 846 900
14 261 247

36 720
151 800
126 600
304 200
53 748
89 610
53 753
79 469
76 530
63 987
30 226
151 854
42 015
31 120
28 120
69 532
72 145
81 059
44 664

391
2 268
5 432
12 488
13 172
10 498
63 623
25 393
26 719
47 528
43 725
78 775
14 659
9 151
8 268
37 541
34 701
43 352
23 843

-170
-620
-993
-6 723
-6 760
-1 914
-26 764
-12 971
-13 591
-4 080
-3 724
-36 629
-2 702
-899
-812
-17 432
-6 368
-13 873
-7 644

8
0
594
4 789
6 223
1 480
26 044
12 174
12 820
3 913
3 640
22 846
1 083
357
323
10 882
2 590
6 504
3 584

229
1 648
5 033
10 554
12 635
10 064
62 903
24 596
25 948
47 361
43 641
64 992
13 040
8 609
7 779
30 991
30 923
35 983
19 783
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Saldo pr.
31.12.2020

Rentebetingelser

32 153 437 fast 26.08.21
34 947 360 fast 28.10.21
15 250 000 fast 10.5.21
0 p.t.
54 678 324 fast 10.5.22
0 p.t.
34 980 000 fast 21.2.22
98 441 690 Nibor 3m
199 185 105 Nibor 3m
0 p.t.
89 106 536 p.t.
558 742 452

18 360 p.t.
151 800 p.t.
189 900 p.t.
405 600 fast 1.11.21
412 068 fast 1.11.21
309 599 fast 1.11.21
2 164 002 fast 1.11.21
814 286 fast 1.11.21
859 955 fast 1.11.21
1 610 509 fast 1.11.21
1 492 906 fast 1.11.21
4 076 543 p.t.
814 937 p.t.
529 040 p.t.
478 040 p.t.
1 942 834 p.t.
1 947 432 p.t.
2 261 234 p.t.
1 245 954 p.t.
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Kreditor

Kto.nr

HB 11522069 1
245395021
HB 11516535 1
245 395 022
HB 11527605 7
245 395 023
HB 11531291_1
245 395 024
HB 11478384_1
245 395 025
HB 11514552
245 395 026
HB 11522341
245 395 027
HB 11410566
245 395 028
Den Norske Stats Husbank - egne lån
Den Norske Stats Husbank
HB 114172133
HB 114448368
HB 114532682
HB 114572605
HB 114621717
HB 11470845 6/ 1
HB 11483540 8
HB 11491061 5
HB 11499912 1
HB 11500902 9
HB 11506014 10
HB 11509992 1
HB 11510976 1
HB 11513309 2
HB 11516824 7
HB 11534905/ 2
HB 11537660/ 0
HB 11528755
HB 11531883
HB 11535027
HB 114624562
HB 114829450
HB 11502178
HB 11539957/ 3/ 1
HB 11541668

245395501
245395502
245395503
245395504
245395505
245395506
245395507
245395508
245395509
245395510
245395511
245395513
245395514
245395515
245395516
245395518
245395520
245395524
245395525
245395526
245395528
245395530
245395532
245395539
245395541

utbetalt/
utløper
2013/ 2043
2013/ 2053
2014/ 2054
2015/ 2055
2015/ 2056
2015/ 2057
2015/ 2058
1989/ 2023

1995/ 2018
1998/ 2018
1999/ 2019
1999/ 2019
2000/ 2018
2001/ 2020
2002/ 2017
2003/ 2022
2005/ 2030
2006/ 2024
2008/ 2030
2009/ 2031
2009/ 2031
2010/ 2032
2011/ 2036
2016/ 2046
2017/ 2047
2014/ 2034
2015/ 2035
2016/ 2036
2000/ 2022
2002/ 2024
2006/ 2028
2018/ 2048
2018/ 2048

Saldo pr.
1.1.2020
1 187 270
1 068 762
865 760
2 988 671
447 100
3 627 100
4 414 634
1 752 000
39 663 448

265 452
331 764
1 193 515
1 297 517
2 074 068
4 741 089
2 641 491
2 553 417
4 721 049
4 091 491
3 235 527
4 729 419
4 805 996
2 907 707
5 276 260
9 760 853
27 844 135
2 276 341
2 407 469
2 541 460
413 046
887 537
2 953 624
43 004 847
40 000 000

Nye lån 2020
og andre
endringer

0

-265 452
-291 670
-1 193 515
-1 173 592

-1 623 252

Betalte
Betalte
avdrag 2020 renter 2020
41 088
24 027
24 736
94 118
56 231
174 800
307 559
438 000
2 747 711

40 094
123 925
518 517
1 025 145
309 980
283 714
615 789
348 212
205 328
256 061
260 270
145 376
244 410
301 478

-2 276 341
-2 407 469
137 963
-413 046
-887 537
160 359
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Periodiserte Periodiserte
renter
renter
Rente-kostnad
31.12.2019 31.12.2020
2020

Saldo pr.
31.12.2020

Rentebetingelser

21 934
18 604
16 131
55 666
8 068
59 053
75 158
30 659
786 800

-7 032
-3 370
-6 313
-25 890
-2 648
-5 812
-13 922
-10 376
-240 032

3 297
1 389
3 533
16 196
1 124
2 333
5 462
3 779
156 967

18 199
16 623
13 351
45 972
6 544
55 574
66 698
24 062
703 735

1 146 182 p.t.
1 044 735 p.t.
841 024 p.t.
2 894 553 p.t.
390 869 p.t.
3 452 300 p.t.
4 107 075 p.t.
1 314 000 p.t.
36 915 737

2 268
3 679
6 902
12 790
57 400
85 474
47 936
41 331
86 407
69 266
59 539
134 505
136 617
82 774
150 342
140 369
485 033
13 165
17 303
41 632
1 747
3 753
53 610
749 083
696 749

-1 572
-2 873
-3 771
-9 462
-30 101
-41 070
-19 263
-4 100
-40 897
-12 902
-23 596
-34 319
-11 751
-7 109
-38 288
-15 676
-87 995
-7 193
-10 988
-4 081
-663
-1 425
-17 493
-135 908
-126 412

0

696
806
3 131
3 328
52 315
66 883
38 468
38 765
69 330
61 342
48 673
132 558
135 950
82 400
148 468
129 989
434 070
5 972
6 315
39 175
1 084
2 328
44 152
670 371
623 536

0 p.t
0 p.t
0 p.t
0 p.t
1 555 551 fast 1.11.21
3 715 944 p.t
2 331 511 p.t
2 269 703 p.t
4 105 260 p.t
3 743 279 p.t
3 030 199 p.t
4 473 358 fast 1.11.21
4 545 726 fast 1.11.21
2 762 331 fast 1.11.21
5 031 850 fast 1.11.21
7 836 123 p.t
27 844 135 p.t
0 p.t
0 p.t
2 403 497 p.t
0 p.t
0 p.t
2 793 265 p.t
43 004 847 p.t
40 000 000 p.t

0
0
25 016
22 479
9 795
1 534
23 820
4 978
12 730
32 372
11 084
6 735
36 414
5 296
37 032
0
1 624
0
8 035
57 196
53 199
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Kreditor

Kto.nr

HB 11543246
245395542
Den Norske Stats Husbank - videreutlån
Rentebytteavtaler
Nordea
DNB
Rentebytteavtaler

utbetalt/
utløper

Nye lån 2020
og andre
endringer

Saldo pr.
1.1.2020

2020/ 2050
176 955 074

40 000 000
29 468 126

Betalte
Betalte
avdrag 2020 renter 2020

Periodiserte Periodiserte
renter
renter
Rente-kostnad
31.12.2019 31.12.2020
2020

Saldo pr.
31.12.2020

Rentebetingelser

4 976 621

371 879
3 551 553

-688 908

84 640
433 979

456 519
3 296 624

0

646 404
538 908
1 185 312

-13 588
-2 058
-15 646

22 181
3 596
25 777

654 997
540 446
1 195 443

0

1 658 444
1 499 360
242 334
259 288

-1 066 142

592 302
1 499 360
242 334
259 288
174 290
108 855
2 876 429

0 Sertifikat
0 Sertifikat
0 Sertifikat
0 Sertifikat
200 000 000 Sertifikat
300 000 000 Sertifikat
500 000 000

2011/ 2021
2011/ 2021

40 000 000 p.t
201 446 579

fast 1.9.21
fast 1.9.21

0

0

200 000 000

-200 000 000

200 000 000

200 000 000
300 000 000
300 000 000

0

3 659 426

-1 066 142

174 290
108 855
283 145

Sum lån

2 537 328 285

329 468 126

94 691 743

51 195 202

-12 243 466

8 925 873

47 877 609

2 772 104 668

Sum lån minus videreutlån

2 360 373 211

300 000 000

89 715 122

47 643 649

-11 554 558

8 491 894

44 580 985

2 570 658 089

Sertifikater
KBN - 20190386 (m.f.)
SB1 - 0910506
KBN - 20200261
KBN - 20200354
KBN - 20200468
Sb1 Markets
Sertifikater

Øvrig langsiktig gjeld
Sum sertifikatlån og andre lån

243320004
243320004
243320004
243320004
243320005
243320006

2019/ 2020
2020
2020
2020
2020/ 2021
2020/ 2021

3 913 401

-168 500

2 541 241 686

329 299 626

3 744 901
94 691 743

51 195 202

-12 243 466

8 925 873

47 877 609

Periodiserte renter som føres i driftsregnskapet er inkludert periodiserte renter for videreutlån. Beregning av minste låneavdrag utgjør kr 85.459.507 mot faktisk
betalte avdrag på lån utenom videreutlån på kr 89.715.122
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2 775 849 569
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NOTE 17B: LANGSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJON
LÅNEVILKÅR:
Beløp
Andel
Langsiktig fast rente:
795 342 510
29 %
Kortsiktig fast rente
249 695 912
9%
Flytende rente:
1 727 066 246
62 %
Sum
2 772 104 668
100 %
* Fastrentelån som konverteres til flytende lån i løpet av 2 år klassifiseres som kortsiktig fast rente.
VIDEREUTLÅN:
Betalte avdrag lån utlån i investering
Mottatte avdrag videreutlån og forskottering
Avsatte midler på bundet investeringsfond
Sum
LØPETID PASSIVA:
Resterende løpetid mer enn 20 år
Resterende løpetid mindre enn 20 år
Sum

2020
2019
4 976 621
8 196 314
-16 321 194 -15 673 688
11 344 573
7 477 374
0
0
Beløp
614 801 293
2 157 303 375
2 772 104 668

Andel
22 %
78 %
100 %

RENTEBYTTEAVTALER:
Færder kommune har to rentebytteavtaler for rentesikring. Disse fordeler seg følgende:
Utgiver
Fast rente
Flytende rente
Inngåelsesdato
Utløpsdato
Hovedstol
UB MtM
IB MtM
Endringseffekt MtM-forpliktelse

DNB
Nordea
3,5700 %
3,5710 %
NIBOR 6M
NIBOR 6M
01.09.2011 19.08.2011
01.09.2021 01.09.2021
21 506 000 25 750 750
-440 055
-585 582
-605 436
-746 029
165 381
160 447

Totalt

47 256 750
-1 025 637
-1 351 465
325 828

MtM står for "Money-to-market" og er den neddiskonterte nåverdien av sikringsavtalen. MtM-forpliktelsen er
oppgitt eksl. påløpt rente. MtM-forpliktelse og effekt av endring av MtM-forpliktelse er ikke balanseført ihht
GKRS. Sikringen er forankret i kommunens finansreglement, kapittel 2, avsnitt 2.2.2
GJELD SOM FINANSIERES MED KOMMUNENSFRI MIDLER:

GJENNOMSNITTLIG RENTE, LØPETID OG GJELD SOM FORFALLER INNEN 12 MÅNEDER
Gjennomsnittlig vektet løpetid i låneporteføljen er 20 år og 9 måneder per 31.12.2020 mot 24 år og 5 måneder per
31.12.2019. Lån som må refinansieres innen 12 måneder utgjør 578 mill. kr. per 31.12.2020 mot 207 mill. kr per 31.12.2019.
Endring i gjennomsnittlig vektet løpetid og lån som må refinansieres innen 12 måneder skyldes økt andel sertifikatlån.
Gjennomsnittlig vektet rente i låneporteføljen er per 31.12.2020 på 1,45 % mot 2,39 % per 31.12.2019.
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NOTE 18: USIKRE FORPLIKTELSER
Byggesaker
Omgjøring av vedtak i byggesaker kan medføre en fremtidig betalingsforpliktelse for kommunen ved krav
om dekning av nødvendige sakskostnader dersom vedtak blir endret til gunst for en part i henhold til
forvaltningsloven § 36. Det er Fylkesmannen som fatter vedtak i slike saker. Per dato for regnskapsavleggelsen 2020 har ikke kommunen tilstrekkelig informasjon til å anslå et fremtidig omfang av slike saker.
Fastlandsforbindelse
Kommunen har stilt garanti for planleleggingskostnader tilknyttet Bypakke Tønsbergregionen og
etablering av ny fastlandsforbindelse. Den samlede rammen for planleggingskostnader utgjør 150 mill. kr hvor
Færder kommune har stilt garanti for inntil 28,5 mill. kr. Øvrige garantister for planleggingsmidlene er Vestfold
fylkeskommune med 75 mill. kr og Tønsberg kommune med 46,5 mill. kr. Det foreligger en politisk risiko tilknyttet
garantistillelsen. Dersom partene ikke blir enige om innholdet og løsninger i Bypakken, og det ikke blir etablert en
bompengefinansiering, må garantistene dekke de påløpte planleggingskostnader. Per 31.12.2020 beløper Færder
kommune sin andel av garantistillelsen seg til 14 mill. kr.
Personalsaker
Kommunen har en pågående personalsak hvor det er rettet et krav mot kommunen.
Partene i saken er ikke kommet til enighet ved tidspunkt for avleggelse av regnskapet for 2020.
Erstatningssak skole
En tidligere elev i Færder kommune har rettet krav om erstatning og oppreisning mot kommunen etter å ha blitt mobbet.
Saken er overlatt til kommunens forsikringsselskap for videre håndtering.
Ved dato for regnskapsavleggelsen er ikke Færder kommune kjent med at det foreligger øvrige
usikre forpliktelser som medfører en plikt til bokføring i regnskapet for 2020.

NOTE 19: SKATTETREKK
Avsatt skattetrekk på ordinær lønn er satt inn på separat konto i Sparebank 1 BV.
Beløpet utgjør ved årsskifte kroner 40 341 420. Beløpet er tilstrekkelig for å dekke gjeldende forpliktelse.

NOTE 20: VESENTLIGE OVERFØRINGER TIL FINANSIERING AV INVESTERINGER
Tilskudd fra Husbanken følger retningslinjer gitt av Husbanken (HB 8.B.18 06.2013)
Tilskuddene avskrives med 3.33% pr fullført år fra utbetalingsdato når avskrivningesperioden er på 30 år.
Tilskudd utbetalt i perioden 2008-2010 av en avskrivningsperiode på 20 år.
Kommunen har ikke mottatt investeringstilskudd fra Husbanken i 2020 og 2019.
Tilskudd 2018
Ombygging og utbygging boliger

Beløp
3 970 000

Tilskudd 2017
Kjøp av boliger

Beløp
1 066 000

Tilskudd 2016
Kjøp av boliger

Beløp
3 606 000

Tilskudd 2015
Bjønnesåsen bbs
Kirkeveien 204

Beløp
69 326 000
8 783 000

Tilskudd 2013
Smidsrød helsehus

Beløp
69 024 000

Tilskudd 2012
Kjøp av boliger

Beløp
2 809 000
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NOTE 21: JUSTERINGSAVTALER
Justeringsavtaler
Kommunen har overdratt justeringsrett på byggetiltak anskaffet fra 2013 og senere.
Kommunen kan kreve ikke fradragsført inngående avgift over en justeringsperiode på 10 år.
Justeringsavtalene regulerer andelen som skal tilbakebetales til utbygger i justeringsperioden.

Utbygger:
JM Norge
JM Norge
Nøtterøy Eiendomsutvikling
Veidekke Eiendom AS
Soria Moria Vekst AS
Munkerekka 94
Bjørnebu

Overtaker:
Skagerak
Vestfold Fylkeskommune

Andel
Overført
Avtalen gjelder:
utbygger:
justeringsrett: Gjeldende fra:
Bergan, vei og VAanlegg
100 %
1 174 131
2014
Bergan, vei
100 %
707 461
2016
Skallestad Syd, vei
og VA-anlegg
75 %
1 066 805
2014
Kirkeveien 204
0
3 613 087
2015
Fjellveien 30-34,
vei og VA-anlegg
75 %
359 938
2015
Munkerekka 94,
VA-anlegg
75 %
261 375
2015
Vei, VA-anlegg
75 %
565 855
2016

Startlån
Gigafib Holding AS
Breidablikk Sjømannshjem
Nøtterøy Skytterlag
Knarberg, Føynland og
Kjøpmannsskjær aldersbolig
Hårkollen aldersboliger
Sosiale lån
Sum

352 239
353 734
240 031
0
107 981
78 413
212 196
1 344 594

Andel
Overført
Gjenværende
Avtalen gjelder:
overtaker: justeringsrett: Gjeldende fra:
fordring
Høyspent Bolærne
0%1 818 994
2016
487 490
Hellaveien,
veitiltak
10 % 363 676
2019
261 847
749 337

NOTE 22: UTLÅN OG FORSKUTTERINGER

Utlån

Gjenværende
forpliktelse

Utlån
184 117 731
295 356
260 000
700 000

Finansiert
med egne Finansiert med
midler
lån
Tap på utlån
184 117 731
295 356
260 000
700 000
-

1 968 000
50 000
7 520 298

1 968 000
50 000
7 520 298

194 911 385

10 793 654
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Til kommunestyre t i
Fæ rder kommune

Kopi:
Kontrollutva lget
Forma nns ka pe t
Kommune dire ktø re n

UAVHENGIG REVIS ORS BERETNING
Utta lels e o m re vis jo n e n a v å rs re g n s ka p e t
Konklus jon
Vi ha r re vide rt Fæ rde r kommune s å rs re gns kap som vis e r e t ne tto drifts re sulta t på kr 30 001 109
og e t me rforbruk på kr 0. Års re gnska pe t be s tår av ba la ns e pe r 31. de se mbe r 2020,
be vilgnings ove rsikte r drift og inve s te ring, økonomisk ove rs ikt drift og ove rsikt over samlet
budsjetta vvik og å rsoppgjø rs dis posisjone r for re gnska pså re t a vs lutte t pe r de nne da toen og note r
til års re gnska pe t, he runde r e t s a mme ndra g a v viktige re gns ka psprins ippe r.
Ette r vå r me ning e r års regns ka pe t a vgitt i s ams var me d lov og forskrifte r og gir i de t alt ve s e ntlige
e n de kke nde frems tilling a v de n fina nsie lle s tillinge n til kommuneka ss e n pe r 31. de s e mber 2020,
og a v re s ulta te t for re gns kaps å re t som ble a vslutte t pe r de nne datoe n i s a ms va r me d lov, forskrift
og god kommuna l regns ka pss kikk i Norge .
Grunnla g for konklusjone n
Vi ha r gjennomført re visjone n i s a ms var me d lov, forskrift og god kommuna l re visjonss kikk i
Norge , he runde r de interna sjona le re vis jonss ta nda rde ne (ISA-e ne ). Våre oppga ve r og plikte r i
he nhold til dis se sta nda rde ne er bes kre ve t i Re visors oppgave r og plikte r ve d re vis jon a v
å rs re gnska pet. Vi e r ua vhengige a v kommunen slik de t kre ve s i lov og forskrift, og ha r ove rholdt
våre øvrige e tis ke forplikte lse r i s ams va r me d diss e kra ve ne. Ette r vå r oppfa tning e r innhe nte t
revis jons be vis tilstre kke lig og he nsiktsme s sig s om grunnla g for vå r konklusjon.
Øvrig informa s jon
Kommunedirektøre n e r ansva rlig for øvrig informa s jon. Øvrig informa sjon be s tå r a v informasjon i
kommune ns å rs be retning, me n inklude re r ikke å rs re gns ka pe t og re vis jonsbe retninge n.
Vår utta lels e om re vis jone n a v å rs re gns kape t de kke r ikke ø vrig informas jon, og vi a ttes tere r ikke
de n øvrige informa sjonen. Vi henvis e r for ø vrig til a vsnitte t «Konklusjon om å rsbe retninge n» og
«Utta le lse om re de gjø rels e for ve se ntlige budsje tta vvik» under uttale ls e om ø vrige lovmes s ige
kra v.
I forbindelse me d revis jonen a v å rsre gns ka pe t e r de t vå r oppga ve å le se øvrig informa sjon me d
de t formål å vurde re hvorvidt de t fore ligger ve s e ntlig inkonsis te ns me llom øvrig informa sjon og
å rs re gnska pet, kunnska p vi ha r oppa rbe ide t os s unde r revisjone n, elle r hvorvidt de n
tilsynela te nde inne holde r ve s e ntlig fe ilinforma s jon. De rsom vi ha dde konklude rt me d a t de n
ø vrige informa s jone n inne holde r ve se ntlig fe ilinformas jon e r vi på lagt å ra pporte re det. Vi ha r
inge nting å rapportere i s å he nse e nde .
Kommunedirektøre ns ans va r for å rs re gns ka pe t
Kommunedirektøre n e r ansva rlig for å uta rbeide å rs re gns ka pe t i sa msva r me d lov og fors krifte r,
he runde r for a t de t gir e n de kkende fremstilling i sa ms va r me d lov, forskrift og god kommunal
regns ka pss kikk i Norge . Kommune direktøre n e r ogs å a nsva rlig for s lik inte rn kontroll som a nse s
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3800 Bø

nødvendig for å kunne uta rbe ide e t å rs re gns kap som ikke inne holde r ves e ntlig fe ilinformas jon,
verke n s om fø lge a v mislighe te r e lle r utilsikte de fe il.
Re visors oppga ve r og plikte r ve d re visjonen av å rs re gnska pe t
Vårt må l me d re vis jone n e r å oppnå be tryggende s ikke rhe t for at å rs re gnska pe t s om he lhe t ikke
inne holde r ve s e ntlig fe ilinforma sjon, ve rken som følge a v mis lighe ter elle r utilsiktede fe il, og å
a vgi en re visjonsbe re tning som inne holde r vå r konklus jon. Be trygge nde s ikke rhe t e r en høy gra d
a v s ikke rhe t, me n inge n gara nti for a t e n re visjon utført i s a ms var me d lov, fors krift og god
kommuna l re visjonss kikk i Norge , he runde r ISA-ene, a lltid vil a vdekke ve se ntlig fe ilinforma s jon
s om e ksiste re r. Fe ilinforma sjon ka n opps tå som følge a v mislighe te r e lle r utils iktede fe il.
Feilinforma sjon blir vurde rt som vese ntlig de rsom den e nke ltvis e ller samlet me d rimelighe t ka n
forve nte s å på virke økonomis ke be s lutninge r s om bruke rne fore ta r ba se rt på års re gns ka pe t.
For vide re bes krive lse a v re visors oppga ve r vis e s de t til: www.nkrf.no/re visjons be re tninge r revis jons be re tning nr. 1

Utta lels e o m ø vrig e lo vm es s ig e kra v
Kon klu s jon o m re gis tre rin g og do kume n tas jon
Bas e rt på vå r re vis jon a v å rs re gnska pe t som be skreve t ovenfor, og kontrollhandlinger vi ha r
funne t nødvendig i he nhold til inte rna sjona l s tandard for a tte s ta sjonsoppdrag (IS AE) 3000
«Atte sta sjonsoppdrag som ikke e r re vis jon e lle r fore nkle t re vis orkontroll a v historisk fina nsiell
informa s jon», me ne r vi a t lede lse n ha r oppfylt sin plikt til å sørge for orde ntlig og ove rsiktlig
regis tre ring og dokume nta sjon av kommune ns re gnska ps opplysninge r i s ams va r med lov og god
bokfø ringss kikk i Norge.
Kon klu s jon o m å rs b e re tn in ge n
Bas e rt på vå r re vis jon a v å rs re gnska pe t som be skreve t ovenfor, mene r vi a t å rs be re tninge n
inne holde r de opplysninge ne s om lov og fors krift kre ve r og a t opplysninge ne om økonomi i
å rs be re tninge n s te mme r ove re ns me d å rs re gns ka pet.
Utta lels e om re de g jø rels e fo r ve s e ntlige buds je tta vvik
Vi ha r utfø rt e t atte s ta s jonsoppdra g s om ska l gi mode ra t s ikke rhe t, i forbinde lse me d Fæ rder
kommune s rede gjø re ls e for ves e ntlige buds je tta vvik, e nte n de t s kylde s be løpsme ss ige avvik e lle r
a vvik fra kommune styrets premiss e r for bruken a v be vilgninge ne .
Konklus jon
Bas e rt på de utførte ha ndlinge ne og innhe nte de be vis e r vi ikke blitt kje nt me d forhold s om gir
grunn til å tro a t å rs be re tninge n ikke gir de kkende opplysninge r om ve se ntlige buds je tta vvik.
For vide re bes krive lse a v re visors oppga ve r vis e s de t til: www.nkrf.no/re visjons be re tninge r revis jons be re tning nr. 1
Horte n, 15. a pril 2021
Ves tfold og Te lema rk re vis jon IKS

Linn The re s e Be kke n
S ta ts a utoris e rt revisor
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Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2019

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

611701

Håvaldsrødveien 12 omlegging til elektrisk
oppvarming

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
31 849
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
7 962
Kompensasjon for merverdiavgift
-7 962

Bruk av lån
Sum finansiering

52 849
13 212
-13 212

84 698
21 174
-21 174

31 849

52 849

84 698

-31 849
-31 849

-52 849
-52 849

-84 698
-84 698

200 000

115 302

Prosjektbeskrivelse:

Oljekjelen i Håvaldsrødveien 12 er faset ut og erstattet med varmepumpe og panelovner. Sum investering er 105.873 kr inkl. mva. Det
eksisterende anlegget med oljekjel og radiatorer er fjernet, og oljetank er tatt ut og destruert. Mindreforbruket skyldes at arbeidene ble
mindre omfattende enn antatt.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 214/19

250 000

200 000

Samlet budsjett

250 000

200 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Merforbruk

2016

2017

2020

Samlet

budsjett

(Negativt)

613001

Kløverveien 1 - etterisolering og
oppgradering

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
1 065 036
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
257 035
Kompensasjon for merverdiavgift
-257 035

Bruk av lån
Sum finansiering

382 155
102 000
-102 000

607 817
151 954
-151 954

2 055 007
510 989
-510 989

1 065 036

382 155

607 817

2 055 007

-1 065 036
-1 065 036

-382 155
-382 155

-607 817
-607 817

-2 055 007
-2 055 007

2 000 000

Prosjektbeskrivelse:

Boligen er rehabilitert utvendig med etterisolering, nye vinduer og dører. Oppholdsrom i kjeller er oppgradert til dagens bygningstekniske krav.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 041/2016

2 500 000

2 000 000

Samlet budsjett

2 500 000

2 000 000

-55 007

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2018

2019

Samlet

budsjett

(Positivt)

Solhaugveien 2 - Tilpasse
strøminntak til endret bruk
614701 samt senke brannfaren
32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
202 835
Merverdiavgift som gir rett til mva-kompensasjon
0
Kompensasjon for merverdiavgift
0

14 575
0
0

217 410
0
0

202 835

14 575

217 410

-202 835
-202 835

-14 575
-14 575

-217 410
-217 410

Bruk av lån
Sum finansiering

450 000

Prosjektbeskrivelse:

Det elektriske inntaket til bygget er forsterket og det er montert nye sikringsskap med automatsikringer i hver
enkelt leilighet. Mindrefornruket skyldes at det ble brukt rimeligere løsninger for inntak og fordelingstavler.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 119/18
Samlet budsjett

Beløp inkl.mvaBeløp eks.mva

450 000

450 000

450 000

450 000

232 590

Prosjektregnskap

617001

Lysakerveien 5 - energitiltak isolasjon,
vinduer, mm

32300
32700
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
Konsulenttjenester
Merverdiavgift som gir rett til mva-kompensasjon
Kompensasjon for merverdiavgift

Bruk av lån
Sum finansiering

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

1 557 419
50 387
0
0

1 557 419
50 387
0
0

1 607 806

1 607 806

-1 607 806
-1 607 806

-1 607 806
-1 607 806

Prosjektbeskrivelse:

Lysakerveien 5 er oppgradert utvendig med økt isolasjon og utbedring av tak, vinduer og dører.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 093/20
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

1 750 000

1 750 000

1 750 000

1 750 000

1 750 000

142 194

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

660014

Brannsentraler i barnehager

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
109 060
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
27 265
Kompensasjon for merverdiavgift
-27 265

Bruk av lån
Sum finansiering

109 060
27 265
-27 265

109 060

109 060

109 060
109 060

109 060
109 060

600 000

490 940

Prosjektbeskrivelse:

Gamle brannsentraler i flere barnehager er skiftet ut pga branntekniske krav. Omfanget av prosjektet ble vesentlig mindre
omfattende enn forventet. Mye av arbeidet var gjennomført tidligere, men ikke registrert i fagsystemet.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 023/20

750 000

600 000

Samlet budsjett

750 000

600 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Merforbruk

2019

2020

Samlet

budsjett

(Negativt)

660019

Energimålere SD-anlegg

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
152 336
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
38 084
Kompensasjon for merverdiavgift
-38 084

Bruk av lån
Sum finansiering

297 743
74 436
-74 436

450 079
112 520
-112 520

152 336

297 743

450 079

-152 336
-152 336

-297 743
-297 743

-297 743
-297 743

250 000

-200 079

Prosjektbeskrivelse og kommentar merforbruk:

Det er montert energimålere på forbruk og varmekretser på flere bygg for å få kontroll på strømforbruk og effekt. Målerne er koblet opp mot
kommunens SD-anlegg (overvåking og styring av tekniske anlegg). Merforbruket skyldes at det var behov for å installere mer utstyr enn først
antatt.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 044/19

312 500

250 000

Samlet budsjett

312 500

250 000

Prosjektregnskap

701009
30105
31950
32300
34290
37290
37300

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2019

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

Fyn - universelt utformet toalett med
vannpost
Internoverføring lønn
Avgifter, gebyrer, lisenser mv.
Byggetjenester og nybygg
Merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift
Fra fylkeskommuner
Sum utgifter
Bruk av lånemidler
Sum finansiering

1 728
472
404 693
101 291
-101 291
406 893

12 960
0
44 634
11 159
-11 159
-300 000
-242 406

14 688
472
449 327
112 450
-112 450
-300 000
164 487

406 893
406 893

-242 406
-242 406

164 487
164 487

480 000

480 000

315 513

Prosjektbeskrivelse:

Fynsletta på Hvasser er et mye brukt friluftsområde, ikke minst som utgangspunkt for kortere og lengre turer. Det stod en utedo på området som var
lite tidsmessig, og det er etableret et nytt, prefabrikert toalett med tett tank av samme type som er etablert på Munkholmen og Ulvøtangen. Toalettet
er plassert i nærheten av det gamle (som er revet), og slik at det er tilgjengelig for tømming og vannpåfylling med bil. Både toalett og adkomst er
universelt utformet.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HMK 114/18
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva

Beløp eks.mva

600 000

480 000

600 000

480 000

Prosjektregnskap

701014
30105
31950
32300
34290
37290
37300

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2019

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

Randineborg - universelt utformet
toalett
Internoverføring lønn
Avgifter, gebyrer, lisenser mv.
Byggetjenester og nybygg
Merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift
Fra fylkeskommuner
Sum utgifter
Bruk av lånemidler
Sum finansiering

1 613
20 640
404 693
106 333
-106 333

8 064
0
60 190
15 048
-15 048
-200 000

9 677
20 640
464 883
121 381
-121 381
-200 000

426 946

-131 746

295 200

426 946
426 946

-131 746
-131 746

295 200
295 200

480 000

480 000

184 800

Prosjektbeskrivelse:

Randineborg er nylig kjøpt av Færder kommune som offentlig friluftsområde, med tilskudd fra Miljødirektoratet. De gamle bygningene skal rives og
området opparbeides for allment friluftsliv. Det er etablert et nytt, prefabrikert toalett av samme type som på Munkholmen og Ulvøtangen. Toalettet er
plassert der det gamle toalettet stod, som er revet. Både toalett og adkomst er universelt utformet.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HMK 064/19
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva

Beløp eks.mva

600 000

480 000

600 000

480 000

Prosjektregnskap

701016

Rosanes lekeplass

32300
32310
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
Kontrakt 1
Merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift
Sum utgifter
Bruk av lånemidler
Sum finansiering

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2019

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

41 448
87 108
32 139
-32 139

84 693
0
21 173
-21 173

126 140
87 108
53 312
-53 312

224 000

128 556

84 693

213 248

224 000

128 556
128 556

84 693
84 693

213 248
213 248

10 752

Prosjektbeskrivelse:

Det er etablert en lekeplass på Rosanes friområde i tilknytning til stranden ihht. vedtatt illustrasjonsplan. Det er etablert et huskestativ, vippedyr og et
klatrestativ. Under og rundt lekeapparatene er det lagt støtdempende gummiunderlag som er rammet inn med gatestein.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HMK 064/19
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva

Beløp eks.mva

280 000

224 000

280 000

224 000

Prosjektregnskap

701020

Badeflåter - 3 stk

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
Merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift
Sum utgifter
Bruk av lånemidler
Sum finansiering

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

120 340
30 085
-30 085

120 340
30 085
-30 085

120 340

120 340

120 340
120 340

120 340
120 340

192 000

71 660

Prosjektbeskrivelse:

Badeflåter er populære tilretteleggingstiltak på de kommunale badestrendene. De fleste større badestrendene på Nøtterøy har badeflåter mens det er
få på Tjøme. Det er derfor anskaffet badeflåter til de mest brukte strendene, Lilleskagen, Bekkevika og Fyn.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HMK 057/20
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva

Beløp eks.mva

240 000

192 000

240 000

192 000

Merforbruk
(Negativt)

Prosjektregnskap

710052

Regnskap
2018

Regnskap
2019

Regnskap
2020

Regnskap
Samlet

Regulert
budsjett

Mindreforbruk
(Positivt)

Ormelet - driftsoverløp og
overvann

Avløp
30105
31950
32305
32310
32701
32710
32711
32730
32740
32750
32800

Internoverføring lønn
Avgifter, gebyrer, lisenser mv.
Kjøpte tjenester- ikke kontraktsarbeid
Kontrakt 1
Kjøp eksterne tjenester
Konsulentkontrakt 1
Tillegg konsulent 1
Konsulentkontrakt 3
Konsulentkontrakt 4
Konsulentkontrakt 5
Grunnerverv
Sum avløp

Sum utgifter

30 816,00
0,00
0,00
9 000,00
12 330,00
74 763,40
0,00
0,00
32 649,20
0,00
0,00
159 558,60

159 724,80
8 670,00
13 451,20
1 177 040,80
0,00
389 232,50
5 812,50
153 236,00
38 500,00
11 561,20
35 600,00
1 992 829,00

24 710,40
0,00
0,00
338 859,20
0,00
0,00
6 384,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
382 953,60

215 251,20
8 670,00
13 451,20
1 524 900,00
12 330,00
463 995,90
12 196,50
153 236,00
71 149,20
11 561,20
48 600,00
2 535 341,20

159 559

1 992 829

382 954

2 535 341

-159 559

-1 992 829

-382 954

-2 535 341

3 000 000,00

3 000 000,00

464 659

3 000 000

464 659

Finansiering
Bruk av lån

Prosjektbeskrivelse:

Formålet med prosjektet var å separere avløpet fra 8 eiendommer som hadde avløp til gammel bekkelukking (AF 450 BET) Dette var en endeledning
etter at oppstrøms avløpsvann var separert og lagt i ny trase langs Ormeletveien. Separering av avløpet vil redusere overløp av forurenset
avløpsvann til Røssesundet.
Prosjektet ble startet opp i 2018 og fullført i 2020. Planlegging og tilbudsgrunnlag ble utarbeidet av konsulentfirmaet Structor Vestfold ASog
anleggsarbeidet ble utført av VV Gravedrift A/S. Det ble anlagt separate rør for spillvann og overvann i ca. 210 m lengde på privat grunn.

Bevilgninger/budsjett:
Vann

Avløp

HMK-052/ 18 tiltaksplan for vann og avløp 2018
HMK-593/ 19
Samlet budsjett

1 000 000,00
2 000 000,00
-

3 000 000,00

Kommentar til mindre- eller merforbruk:

Regnskapet viser et mindreforbruk ift. budsjett. Dette skyldes at laveste tilbud var lavere enn budsjetert og at det ble lite endringer/ tillegg på
utførelsen av anleggsarbeidet.

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

213004

Brattås skole - gjerder og
ballfangernett

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
137 098
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
34 275
Kompensasjon for merverdiavgift
-34 275

Bruk av lån
Sum finansiering

137 098
34 275
-34 275

137 098

137 098

137 098
137 098

137 098
137 098

200 000

Prosjektbeskrivelse:

Det er satt opp gjerder ved sykkelparkering og ballbane for å bedre trafikksikkerheten på skolens arealer.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 209/20

250 000

200 000

Samlet budsjett

250 000

200 000

62 902

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

214009

Føynland skole - nødlys

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
128 232
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
32 058
Kompensasjon for merverdiavgift
-32 058

Bruk av lån
Sum finansiering

128 232
32 058
-32 058

128 232

128 232

128 232
128 232

128 232
128 232

300 000

171 768

Prosjektbeskrivelse:

Eksisterende nødlys fra 2003 kunne ikke lenger utbedres fordi det ikke var mulig å få tak i deler. Hele anlegget er skiftet ut til
nødlys med LED og kondensatordrift. Mindreforbruket skyldes mye gjenbruk av eksisterende kabling og en ny og rimeligere
type utstyr enn forutsatt i budsjettet.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 023/20

375 000

300 000

Samlet budsjett

375 000

300 000

Prosjektregnskap

214010

Føynland skole - oppgradering innedører

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
Merverdiavgift som gir rett til mva-kompensasjon
Kompensasjon for merverdiavgift

Bruk av lån
Sum finansiering

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

157 307
39 327
-39 327

157 307
39 327
-39 327

157 307

157 307

-157 307
-157 307

-157 307
-157 307

180 000

Prosjektbeskrivelse:

Innvendige dører til gymsal er skiftet ut med mer slitesterke dører i aluminium som tilfredsstiller brannsikkerhetskrav.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 130/20
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

225 000

180 000

225 000

180 000

22 693

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Merforbruk

2019

2020

Samlet

budsjett

(Negativt)

218007

Oserød skole - oppgradering av
brannalarmsentral og nød- og
ledelys

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
170 000
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
42 500
Kompensasjon for merverdiavgift
-42 500

Bruk av lån
Sum finansiering

210 573
52 643
-52 643

380 573
95 143
-95 143

170 000

210 573

380 573

-170 000
-170 000

-210 573
-210 573

-380 573
-380 573

300 000

-80 573

Prosjektbeskrivelse:

Brannsentral og nød- og ledelys ved Oserød skole er oppgradert til gjeldende standard og regelverk. Merforbruket skyldes at anlegget var i
dårligere stand enn forventet slik at flere komponenter måtte skiftes ut enn det som var planlagt.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 044/19

375 000

300 000

Samlet budsjett

375 000

300 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2016

2017

2018

2019

Samlet

budsjett

(Positivt)

Teie skole - utbedring av
219002 uteområdet
32300
32500
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
49 746
Materialer til nybygg
Merverdiavgift som gir rett til mva-kompensasjon
12 437
Kompensasjon for merverdiavgift
12 437

152 441

Bruk av lån
Sum finansiering

38 110
-38 110

95 097
11 407
26 626
-26 626

49 803
12 451
-12 451

347 088
11 407
89 624
-89 624

49 746

152 441

106 504

49 803

358 495

-49 746
-49 746

-152 441
-152 441

-106 504
-106 504

-49 803
-49 803

-308 748
-308 748

Prosjektbeskrivelse:

Det er gjennomført flere tiltak på uteområdet ved Teie skole for å gjøre det bedre egnet til lek og uteaktiviteter.
Det er også satt opp skjerming mellom ballområdet og skolebygget for å unngå skader på persienner.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 042/16
HK 004/17
Samlet budsjett

Beløp inkl.mvaBeløp eks.mva

200 000
300 000

160 000
240 000

500 000

400 000

400 000

41 506

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

219008

Teie skole - utvendig
oppgradering

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
210 565
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
52 641
Kompensasjon for merverdiavgift
-52 641

Bruk av lån
Sum finansiering

210 565
52 641
-52 641

210 565

210 565

-210 565
-210 565

-210 565
-210 565

250 000

Prosjektbeskrivelse:

Skolen har hatt utfordringer med renhold mv pga avrenning av sand fra lekeområdet. Avskrapingsrister er utvidet og
forbedret, og sluk og sandfang er endret.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 130/20
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

312 500

250 000

312 500

250 000

39 435

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2019

Samlet

budsjett

(Positivt)

220001

Torød skole - ombygging
elevtoaletter

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
333 088
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
83 272
Kompensasjon for merverdiavgift
-83 272

Bruk av lån
Sum finansiering

333 088
83 272
-83 272

333 088

333 088

-333 088
-333 088

-333 088
-333 088

500 000

166 912

Prosjektbeskrivelse:

Elevtoalettene ved Torød skole er bygget om for å sikre skjerming mot innsyn i avlukkene. I tillegg er det etablert to HCvennlige toaletter. Mindreforbruket skyldes at arbeidet ble mindre omfattende enn forventet, og at leverandøren fant gode
og rimelige løsninger.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 259/19

625 000

500 000

Samlet budsjett

625 000

500 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

222008

Borgheim skole - nytt gulv og
oppgradering kjøkkenbenker

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
463 719
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
115 930
Kompensasjon for merverdiavgift
-115 930

Bruk av lån
Sum finansiering

463 719
115 930
-115 930

463 719

463 719

-463 719
-463 719

-463 719
-463 719

480 000

16 281

Prosjektbeskrivelse:

Gulvet på skolekjøkkenet er lagt om for å unngå inntrenging av skadedyr. Det er montert nye sokler under skapene og
benkebeslag i stål.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 023/20

600 000

480 000

Samlet budsjett

600 000

480 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2019

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

223001

Teigar ungdomsskole - tiltak
knyttet til eksponert isolasjon i
foaje

31950
32300
32700
34290
37290

Avgifter, gebyrer, lisenser, mv
Byggetjenester og nybygg
49 969
Konsulenttjenester
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
12 492
Kompensasjon for merverdiavgift
-12 492

Bruk av lån
Sum finansiering

1 630
133 195
40 075
43 318
-43 318

1 630
183 164
40 075
55 810
-55 810

49 969

174 900

224 869

-49 969
-49 969

-174 900
-174 900

-224 869
-224 869

250 000

25 131

Prosjektbeskrivelse:

Veggene i skolens foaje var opprinnelig kledd med spileverk med bakenforliggende isolasjon og denne ble pirket løs og skadet av elever. Dette
ble krevet utbedret etter tilsyn fra Miljørettet Helsevern. Formålet med prosjektet har vært å legge panelplater for å hindre dette i
fortsettelsen.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 044/19

250 000

200 000

Samlet budsjett

250 000

200 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2019

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

224002

Tjøme ungdomsskole - nytt
skolekjøkken

32000
32300
32500
32700
34290
37290

Inventar, utstyr og maskiner
Byggetjenester og nybygg
Materialer til nybygg
Konsulenttjenester arkitekt
19 475
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
4 869
Kompensasjon for merverdiavgift
-4 869

Bruk av lån
Sum finansiering

476 676
217 547
37 744
182 992
-182 992

476 676
217 547
37 744
19 475
187 861
-187 861

19 475

731 967

751 442

-19 475
-19 475

-731 967
-731 967

-19 475
-19 475

800 000

Prosjektbeskrivelse:

Skolekjøkkenet fra 1990 er oppgradert med en helt ny innredning og hvitevarer, samt en egen hev og senk stasjon. Taket er
malt og det er montert nye lysarmaturer. Veggene har fått nye veggplater, gulvbelegget er skiftet ut og det er satt inn et nytt
kjølerom. Det meste av det elektriske er byttet ut, og ventilasjonsanlegget er oppgradert.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 044/19

1 000 000

800 000

Samlet budsjett

1 000 000

800 000

48 558

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Merforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Negativt)

236003

Hårkollen barnehage - utebase

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
409 246
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
100 270
Kompensasjon for merverdiavgift
-100 270

Bruk av lån
Sum finansiering

409 246
100 270
-100 270

409 246

409 246

409 246
409 246

409 246
409 246

Prosjektbeskrivelse:

Det er etablert en utebase til en ny avdeling i Hårkollen barnehage med gapahuk og bålplass.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 209/20

500 000

400 000

Samlet budsjett

500 000

400 000

400 000

-9 246

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

236004

Hårkollen barnehage arbeidsstasjoner ansatte

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
116 228
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
29 057
Kompensasjon for merverdiavgift
-29 057

Bruk av lån
Sum finansiering

116 228
29 057
-29 057

116 228

116 228

-116 228
-116 228

-116 228
-116 228

150 000

33 772

Prosjektbeskrivelse:

Det er etablert flere arbeidsstasjoner for de ansatte som en følge av at antall barn og ansatte i barnehagen er økt (ref KS
067/ 20).
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 282/20

187 500

150 000

Samlet budsjett

187 500

150 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

239003

Teiehøyden barnehage ombygging garderobe

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
238 120
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
59 530
Kompensasjon for merverdiavgift
-59 530

Bruk av lån
Sum finansiering

238 120
59 530
-59 530

238 120

238 120

-238 120
-238 120

-238 120
-238 120

500 000

261 880

Prosjektbeskrivelse:

Garderobeløsningen ved Teiehøyden barnehage er bygget om for å kunne håndtere flere barn. Kommunen fikk et bedre
tilbud enn forventet på arbeidet. Sammen med gjenbruk av inventar og dører, og at prosjektet kunne gjennomføres mens
barnehagen var stengt, har dette gitt et betydelig mindreforbruk sammenlignet med vedtatt budsjett.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 044/19

625 000

500 000

Samlet budsjett

625 000

500 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Merforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Negativt)

239004

Teiehøyden barnehage utebase

31950
32300
34290
37290

Avgifter, gebyrer, lisenser, mv
28 615
Byggetjenester og nybygg
386 971
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
96 743
Kompensasjon for merverdiavgift
-96 743

Bruk av lån
Sum finansiering

28 615
386 971
96 743
-96 743

415 586

415 586

-415 586
-415 586

-415 586
-415 586

Prosjektbeskrivelse:

Det er bygget to gapahuker og bålplass i Teieskogen til en ny uteavdeling i Teiehøyden barnehage.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 023/20

500 000

400 000

Samlet budsjett

500 000

400 000

400 000

-15 586

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Merforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Negativt)

340406

Veumåsen bofellesskap - HCvennlig leilighet

32300
32700
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
314 559
Konsulenttjenester
40 000
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
88 640
Kompensasjon for merverdiavgift
-88 640

Bruk av lån
Sum finansiering

314 559
40 000
88 640
-88 640

354 559

354 559

-354 559
-354 559

-354 559
-354 559

350 000

-4 559

Prosjektbeskrivelse:

Én av leilighetene i Veumåsen bofellesskap er bygget om med handicapvennlig kjøkken og bad for å gi bedre tilpasning til
beboere med større funksjonshemminger.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 210/20

437 500

350 000

Samlet budsjett

437 500

350 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2019

Samlet

budsjett

(Positivt)

340703

Møllebakken bofellesskap opplegg oppvaskmaskin

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
298 917
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
74 729
Kompensasjon for merverdiavgift
-74 729

Bruk av lån
Sum finansiering

298 917
74 729
-74 729

298 917

298 917

-298 917
-298 917

-298 917
-298 917

450 000

151 083

Prosjektbeskrivelse:

Det elektriske anlegget i Møllebakken bofellesskap er oppgradert og det er lagt til rette for økt bruk av kjøkken i den enkelte
leilighet, blant annet med opplegg for oppvaskmaskin. Merforbruket skyldes at arbeidet med det elektriske ble mer
omfattende enn antatt. I enkelte enheter var det også mer utfordrende å legge tilrette grunnet tilpasset eller endret
kjøkkenløsning.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 214/19
HK 289/19
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

187 500
375 000

150 000
300 000

562 500

450 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Merforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Negativt)

350010

Bjønnesåsen bbs - kjøling

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
157 000
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
39 250
Kompensasjon for merverdiavgift
-39 250

Bruk av lån
Sum finansiering

157 000
39 250
-39 250

157 000

157 000

-157 000
-157 000

-157 000
-157 000

150 000

-7 000

Prosjektbeskrivelse:

Ventilasjonsanlegget i Semsveien 90, den eldste delen av Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, er bygget om slik at det kan
benyttes til kjøling av bygget på sommeren.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 023/20

187 500

150 000

Samlet budsjett

187 500

150 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Merforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Negativt)

350011

Bjønnesåsen bbs oppgradering lys, nødlys og
ledelys

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
410 519
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
102 630
Kompensasjon for merverdiavgift
-102 630

Bruk av lån
Sum finansiering

410 519
102 630
-102 630

410 519

410 519

-410 519
-410 519

-410 519
-410 519

400 000

-10 519

Prosjektbeskrivelse:

Gamle og utdaterte lamper i fellesarealene i Semsveien 90, samt nød- og ledelys, er skiftet ut med LED armaturer og LED nødog ledelys med kondensator drift. Dette er energibesparende og gir større brannsikkerhet.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 023/20
HK 130/20
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

312 500
187 500

250 000
150 000

500 000

400 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2017

2018

Samlet

budsjett

(Positivt)

360001

Smidsrød Helsehus - gulv
sentalkjøkken

31200
32300
34290
36500
37290
37700

Samlepost for annet forbruksmateriell,varer og tjenester 0
Byggetjenester og nybygg
135 987
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
33 997
Avgiftspliktig salg av varer og tjenester
0
Kompensasjon for merverdiavgift
-33 997
Fra andre (private)
0

Bruk av lån
Sum finansiering

8 892
216 024
56 229
-9 977
-56 229
-250 000

8 892
352 011
90 226
-9 977
-90 226
-250 000

135 987

-35 061

100 926

-135 987
-135 987

35 061
35 061

-100 926
-100 926

160 000

59 074

Prosjektbeskrivelse:

Smidsrød helsehus huser kommunens sentralkjøkken. Sentralkjøkkenet lager mat til helseinstitusjonene i kommunen og for hjemmeboende
med vedtak fra tjenestekontoret. Det er til sammen ca. 400 brukere. Det er strenge krav til hygiene knyttet til matlaging ved et
produksjonskjøkken. For å øke kvaliteten på renholdet og effektivisere rengjøring er det lagt nytt belegg med oppkant som gjør det mulig å
spyle gulvene. Prosjektet er delvis finansiert med en refusjon fra entreprenøren fordi dette har vært en reklamasjonssak.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 067/17
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

200 000

160 000

200 000

160 000

Prosjektregnskap

413001

Kommunale
kaier/anløpsbrygger

32300
32310
32311
32500
32700
34290
34700
37290

Byggetjenester og nybygg
Kontrakt 1
Tillegg kontrakt 1
Materialer til nybygg
Konsulenttjeneste
Merverdiavgift
Til andre
Kompensasjon for merverdiavgift

-

Regnskap

Regnskap

Regnskap

2009

2010

2016

1 400
67 850
184 250
63 375
63 375 -

253 500
Bruk av lånemidler
Sum finansiering

253 500
253 500

41 189
5 278
10 367
145 000
10 367 -

35 826
8 956
8 956 -

Regnskap Regnskap
2019

94 000
23 500
23 500 -

2020

761 855
190 464
190 464 -

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

Samlet

budsjett

(Positivt)

898 444
67 850
184 250
5 278
35 826
296 662
145 000
296 662

1 040 000

1 040 000

191 467

35 826

94 000

761 855

1 336 648

191 467
191 467

35 826
35 826

94 000
94 000

761 855
761 855

1 336 648
1 336 648

-296 648

Prosjektbeskrivelse:

Det ble i økonomiplan for 2009 og 2010 avsatt midler til utbedringer/opprustning av kommunale brygger. Det er utført utbedringer på Tenvik brygge, Arås brygge, Tangen brygge og
næringsbrygge på Østre Bolæren.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HMK 168/08
Budsjett 2010 KS sak 088/09
Samlet budsjett

Beløp
inkl.mva

Beløp
eks.mva

800 000
500 000

640 000
400 000

1 300 000

1 040 000

Kommentarer til mer-/mindreforbruk:

Merforbruket skyldes uforutsette kostnader i grunnarbeid på næringsbryggen på Østre Bolæren hvor man måtte gjøre støpearbeid for å hindre utglidning av steinblokker.

Prosjektregnskap
8546
/602101

Vestre Bolæren - molo/bølgebryter

30105
31950
32300
32310
32700
32710
34290
37290

Internoverføring lønn
Avgifter, gebyrer, lisenser mv.
Byggetjenester og nybygg
Kontrakt 1
Konsulenttjeneste
Konsulent kontrakt 1
Merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift

Sum utgifter

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2014

2015

2016

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

0
0
0
0
65 778
92 476
39 563
-39 563

0
0
0
0
0
116 498
29 125
-29 125

0
0
0
0
463 473
0
5 000
-5 000

28 512
18 936
737 103
315 902
0
0
267 985
-267 985

28 512
18 936
737 103
315 902
529 251
208 974
341 673
-341 673

158 254

116 498

463 473

1 100 453

1 838 678

0
-158 254
-158 254

0
-116 498
-116 498

0
-463 473
-463 473

-500 000
-600 453
-1 100 453

-500 000
-1 338 677
-1 838 677

2 120 000

2 120 000

281 322

Finansiering
Fra fylkeskommuner

Bruk av lånemidler
Sum finansiering
Prosjektbeskrivelse:

For å bedre på havneforholdene i sundet mellom Vestre og Midtre Bolæren ble det besluttet å legge en bølgebryter mellom Vestre Bolæren og en holme syd i sundet. Det er lagt ut ca.
50 meter bølgedemper som gir ly for småbåthavnen nord i sundet, og gir allmennheten tilgang til skjæret med landgang i begge ender av bølgedemperen. Bryggen er festet til land med
bolter i fjell til holmen i vest og lodd i steinfylling i vest.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HMK 038/14
Midler flyttet fra prosjekt Utvikle Jensesund
Tilskudd fra fylkeskommunen
HMK 057/20
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva

Beløp eks.mva

1 200 000
500 000
500 000
200 000

960 000
500 000
500 000
160 000

2 200 000

2 120 000

Prosjektregnskap

602608

Østre Bolæren flytebrygge

30105
31950
32300
32310
32320
34290
37290

Internoverføring lønn
Avgifter, gebyrer, lisenser mv.
Byggetjenester og nybygg
Kontrakt 1
Kontrakt 2
Merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift

Bruk av lånemidler
Sum finansiering

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

20 160
12 400
823 324
194 596
101 184
239 619
-239 619

20 160
12 400
823 324
194 596
101 184
239 619
-239 619

1 151 664

1 151 664

1 151 664
1 151 664

1 151 664
1 151 664

1 000 000

1 000 000

-151 664

Prosjektbeskrivelse:

I havnen på Østre Bolæren ble en eldre stål/plast flytebrygge på ca 80 meter erstattet med en ny brygge inkludert strøm- og vannuttak. Deler av
bryggen ble gjenbrukt som gjestebrygge på Vestre Bolæren, resterende ble deponert.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:
KS sak 081/20
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva

Beløp eks.mva

1 250 000

1 000 000

1 250 000

1 000 000

Prosjektregnskap

603501

Ildverket - brygge

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
Merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift

Bruk av lånemidler
Sum finansiering

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

400 000
100 000
-100 000

400 000
100 000
-100 000

400 000

400 000

400 000
400 000

400 000
400 000

448 000

48 000

Prosjektbeskrivelse:

Brygga nord på Ildverket er en av de mest populære uthavnene i skjærgården. Ildverket er også en av øyene i nasjonalparken som tilrettelegges med
tanke på besøk. Den innerste delen av brygga ble oppført på 1990-tallet, og var i en forfatning som tilsa at den burde rives og erstattes med ny. Samtidig
har man gjort adkomsten universelt utformet ved at landgangen har blitt bredere. Dermed har det blitt enklere for alle å komme seg fra båt og inn på
sletta ved oppholdsplassen.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HFK 114/18
Justering midler innenfor bevilget ramme 2018
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva

Beløp eks.mva

400 000
160 000

320 000
128 000

560 000

448 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

605304

Tjøme idrettshall - ny LEDbelysning

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
228 000
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
57 000
Kompensasjon for merverdiavgift
-57 000

Bruk av lån
Sum finansiering

228 000
57 000
-57 000

228 000

228 000

-228 000
-228 000

-228 000
-228 000

250 000

Prosjektbeskrivelse:

Lysarmaturer med metallhalogen-pærer i Tjømehallen er skiftet ut med energivennlige LED-armaturer.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 130/20
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

312 500

250 000

312 500

250 000

22 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

610403

Ekebergveien 10 - utvidelse
automatisk slukkeanlegg

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
124 753
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
31 188
Kompensasjon for merverdiavgift
-31 188

Bruk av lån
Sum finansiering

124 753
31 188
-31 188

124 753

124 753

-124 753
-124 753

-124 753
-124 753

130 000

5 247

Prosjektbeskrivelse:

Det automatsike slukkeanlegget i Ekerbergveien 10 ("Rederboligen") er utvidet for å tilfredsstille kravene i forhold til dagens
bruk av bygget.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 173/20
Samlet budsjett

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

162 500

130 000

162 500

130 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2018

2019

2020

Samlet

budsjett

(Positivt)

Dueveien 24 - utvendig
oppgradering og nytt
610801 oppvarmingssystem
32300
32500
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
111 156
Materialer til nybygg
2 800
Merverdiavgift som gir rett til mva-kompensasjon27 789
Kompensasjon for merverdiavgift
-27 789

1 300 209
9 538
327 437
-327 437

148 580
37 145
-37 145

1 559 945
12 338
392 371
-392 371

113 956

1 309 747

148 580

1 572 283

-113 956
-113 956

-1 309 747
-1 309 747

-148 580
-148 580

-1 572 283
-1 572 283

Bruk av lån
Sum finansiering

1 640 000

Prosjektbeskrivelse:

Oljefyr er faset ut og erstattet med varmepumper. Hele bygget er oppgradert utvendig med bedret isolasjon: tak, vinduer og
kledning. I tillegg er badet oppgradert fordi det manglet membran.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 186/17
HK 127/19
Samlet budsjett

Beløp inkl.mvaBeløp eks.mva

1 300 000
750 000

1 040 000
600 000

2 050 000

1 640 000

67 717

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Merforbruk

2019

2020

Samlet

budsjett

(Negativt)

611403

Hjemsengveien 15 - ombygging
til personalkontor

32300
32500
32700
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
653 017
Materialer til nybygg
0
Konsulenttjenester
9 529
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
165 636
Kompensasjon for merverdiavgift
-165 636

Bruk av lån
Sum finansiering

498 043
16 331
27 574
135 487
-135 487

1 151 060
16 331
37 103
301 123
-301 123

662 546

541 948

1 204 494

-662 546
-662 546

-541 948
-541 948

-1 204 494
-1 204 494

Prosjektbeskrivelse:

Det er etablert arbeidsrom, garderober og dusj til de ansatte for å tilfredsstille kravene i Arbeidsmiljøloven.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 300/18

1 500 000

1 200 000

Samlet budsjett

1 500 000

1 200 000

1 200 000

-4 494

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Merforbruk

2020

Samlet

budsjett

(Negativt)

611606

Hjemsengveien 9, 11, 13 kjøling ventilasjonsanlegg

32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
385 796
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
96 449
Kompensasjon for merverdiavgift
-96 449

Bruk av lån
Sum finansiering

385 796
96 449
-96 449

385 796

385 796

-385 796
-385 796

-385 796
-385 796

300 000

-85 796

Prosjektbeskrivelse:

Ventilasjonsanlegget i Hjemsengveien 9,11,13 er bygget om og tilknyttet kjøling. Merforbruket skyldes bl a mangler ved
tegninger slik at det ble forårsaket skade ifm kjerneboring, samt merarbeid ifm tilrettelegging for montering.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

HK 131/20

375 000

300 000

Samlet budsjett

375 000

300 000
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Nytt reglement for Klima- og miljørådet
Utvalg
Organisasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyret
Klimaråd

Møtedato
07.04.2021
07.04.2021
14.04.2021
26.04.2021

Saksnummer
002/21
053/21
029/21
022/21

Kommunedirektørens innstilling
1. Klimarådet skifter navn til Klima- og miljørådet
2. Nytt reglement for Klima- og miljørådet vedtas.
3. Reglementet trer i kraft fra vedtakelsen.

Organisasjonsutvalg 07.04.2021:
Behandling:
Fellesforslag til nytt punt 1 fra Anders Mathisen (Frp) og Richard Fosssum (Sp):
Klima og miljørådet skal være en pådriver for kommunens klima- og miljøarbeid for å redusere
utslippene av klimagasser og annen forurensning i Færder kommune. Rådet skal i tillegg arbeide for
en bærekraftig bruk av naturressursene i kommunen.
Votering:
Fellesforslaget ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling i punkt 1 formål.
Fellesforslag vedtatt med 7 stemmer
Kommunedirektøreens innstilling med vedtatt endring vedtatt med 7 stemmer.
ORG- 002/21 Vedtak:
1. Klimarådet skifter navn til Klima- og miljørådet
2. Nytt reglement for Klima- og miljørådet vedtas.

3. Reglementet trer i kraft fra vedtakelsen.
Endring punkt 1:
Klima og miljørådet skal være en pådriver for kommunens klima- og miljøarbeid for å redusere
utslippene av klimagasser og annen forurensning i Færder kommune. Rådet skal i tillegg arbeide for
en bærekraftig bruk av naturressursene i kommunen.
Formannskap 07.04.2021:
Behandling:
Organisasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
FS- 053/21 Vedtak:
1. Klimarådet skifter navn til Klima- og miljørådet
2. Nytt reglement for Klima- og miljørådet vedtas.
3. Reglementet trer i kraft fra vedtakelsen.
Endring punkt 1 formål:
Klima og miljørådet skal være en pådriver for kommunens klima- og miljøarbeid for å redusere
utslippene av klimagasser og annen forurensning i Færder kommune. Rådet skal i tillegg arbeide for
en bærekraftig bruk av naturressursene i kommunen.
Kommunestyret 14.04.2021:
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
KS- 029/21 Vedtak:
1. Klimarådet skifter navn til Klima- og miljørådet
2. Nytt reglement for Klima- og miljørådet vedtas.
3. Reglementet trer i kraft fra vedtakelsen.
Endring punkt 1 formål:
Klima og miljørådet skal være en pådriver for kommunens klima- og miljøarbeid for å redusere
utslippene av klimagasser og annen forurensning i Færder kommune. Rådet skal i tillegg arbeide for
en bærekraftig bruk av naturressursene i kommunen.

Vedlegg:
Sak ORG-010/20 - nytt reglement for Klimarådet
Nytt reglement for Klima- og miljørådet
Reglement for klimarådet vedtatt i 2019
Klimarådets forslag til nytt reglement for klima- og miljørådet
Referat fra møte i klimarådet 28.04.2020
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
I forbindelse med behandling av nye reglementer våren 2019 ble det ikke vedtatt et nytt reglement
for klimarådet. Det gamle reglementet er derfor fremdeles gjeldende. Bakgrunnen for at saken ble
satt på vent var budsjettbehandlingen, der det skulle vurderes om ikke lovpålagte råd, herunder
klimarådet, skulle videreføres.
Forslag til nytt reglement for klimarådet ble fremmet for behandling i organisasjonsutvalget sak
010/20 den 04.11.2020. Organisasjonsutvalget vedtok å sende nytt reglement på høring, med
høringsfrist frem til 31.12.2020. Det har ikke kommet innspill ifm. høringen.
Kommunedirektøren anbefaler at fremlagt reglement vedtas.
Innledning
I forbindelse med behandling av nye reglementer våren 2019 ble det ikke vedtatt nytt reglement for
klimarådet. Dette hadde sin bakgrunn i oppgaver for klimarådet, og om kommunen skulle ha et
klimaråd i fremtiden. I saken var det enighet om at nytt reglement skulle behandles når det var
budsjettmessig avklart om rådet skulle bestå videre. Bakgrunnen for at saken har vært på vent var
budsjettbehandlingen for 2021, der det skulle vurderes om ikke lovpålagte råd, herunder klimarådet
skulle videreføres.
I kommunestyrets behandling av budsjettet for 2020 (KS- 113/19 av 11.12.2019) ble det i pkt. 28
vedtatt følgende:
«Kostnader knyttet til drift av Inkluderingsråd og Klimaråd oversendes til
formannskapsseminaret for vurdering.»
Saken er vurdert i formannskapsseminar 2020, som på grunn av smittevernsituasjonen har blitt
avholdt over flere møter, delvis på Teams, sist ved møte 13. oktober 2020. I formqnnskapets
innstilling til budsjett 2021 er det ikke foreslått endringer i forhold til de ikke lovpålagte
rådene.Kommunedirektøren fremmer derfor forslag om nytt reglement for klimarådet.
Når nytt reglement ikke ble vedtatt i 2019 vil det tidligere vedtatte reglementet gjelde videre inntil
nytt reglement vedtas. Dette følger av kommunelovens system for vedtakelse av reglement i § 11-12.
Det gamle reglementet har derfor vært gjeldende frem til nå. I den trykte utgaven av reglementene
har det ved en inkurie stått at nytt reglement skal vedtas i løpet av 2019. Organisasjonsutvalgets
forutsetning var imidlertid at nytt reglement skulle behandles så fort budsjettspørsmålet var avklart.
Saken har blitt forsinket på grunn av utsettelser av formannskapsseminar.
Klimarådet behandlet spørsmål om nytt reglement i sak 04/20 den 28.04.2020. Referat fra møtet
følger saken. Det kom der en rekke innspill, bl.a. om skifte av navn til Klima- og Miljørådet, endring av
mandatet til rådet og delvis arbeidsformen. I tillegg ble det foreslått regler som skal sikre mer
formalitet rundt klimarådets vedtak og gjøre rådets behandling av sakene likere de øvrige rådene.
Organisasjonsutvalget behandlet kommunedirektørens forslag til nytt reglement i sak 010/20 den
04.11.2020. Organisasjonsutvalget vedtok å sende forslag til nytt reglement på høring, med

høringsfrist frem til 31.12.2020. Det har ikke kommet innspill ifm høringen.
Faktagrunnlag
Kommuneloven
KS sak 062/19
KS sak 113/19
ORG sak 010/20
Gjeldende reglement for klimarådet
Vurderinger
Kommunedirektøren mener det i tråd med forslag fra Klimarådet bør foretas en navneendring til
Klima- og miljørådet, og at det bør vedtas et nytt reglement for rådet.
Kommunedirektørens forslag til reglement er basert på vedtatt reglement for Inkluderingsrådet som
står i samme rettslige stilling som Klimarådet (ikke lovpålagt). Det er gjort enkelte forenklinger og
presiseringer, som stort sett er av språklig karakter. Videre er de fleste innspillene fra Klimarådet av
28.04.2020 innarbeidet i kommunedirektørens forslag, med unntak av forslag om at Klima- og
miljørådets årsrapportering. Dette gjøres som for øvrige råd, og tas ikke inn i kommunens ordinære
årsrapport.
Det presiseres for ordens skyld også at vedtak fra Klima- og miljørådet følger saken (herunder der
rådet har hatt en sak på høring), tilsvarende som for de øvrige rådene, jf. reglementets pkt. 4 siste
avsnitt. Dette er presisert.
Øvrige innspill fra Klimarådet er søkt innarbeidet, dog slik at samme systematikk som for
Inkluderingsrådet følges.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at nytt reglement for Klima- og miljørådet vedtas.
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Kortversjon
I forbindelse med behandling av nye reglementer våren 2019 ble det ikke vedtatt et nytt reglement
for klimarådet. Det gamle reglementet er derfor fremdeles gjeldende. Bakgrunnen for at saken ble
satt på vent var budsjettbehandlingen, der det skulle vurderes om ikke lovpålagte råd, herunder
klimarådet skulle videreføres. Slik beslutning for budsjettåret 2020 ble tatt under
formannskapsseminaret.
Forslag til nytt reglement for klimarådet fremmes derfor til behandling.
Klimarådet vedtok selv et forslag til reglement den 28.04.2020. Dette er stort sett innarbeidet i
kommunedirektørens forslag til reglement, og er dessuten vedlagt saken.
Kommunedirektøren anbefaler at organisasjonsutvalget vedtar å sende nytt reglement på høring,
med en reell høringsfrist på minst 6 uker, der juleferien ikke medregnes.
Innledning
I forbindelse med behandling av nye reglementer våren 2019 ble det ikke vedtatt nytt reglement for
klimarådet. Dette hadde sin bakgrunn i uenighet omkring oppgaver for klimarådet, og om kommunen
skulle ha et klimaråd i fremtiden. I saken var det enighet om at nytt reglement skulle behandles når
det var budsjettmessig avklart om rådet skulle bestå videre. Bakgrunnen for at saken har vært på
vent var budsjettbehandlingen, der det skulle vurderes om ikke lovpålagte råd, herunder klimarådet
skulle videreføres.
I kommunestyrets behandling av budsjettet for 2020 (KS- 113/19 av 11.12.2019) ble det i pkt. 28
vedtatt følgende:
«Kostnader knyttet til drift av Inkluderingsråd og Klimaråd oversendes til
formannskapsseminaret for vurdering.»
Saken er behandlet i formannskapsseminaret 2020, som på grunn av smittevernsituasjonen har blitt
avholdt over flere møter, delvis på Teams, sist ved møte 13. oktober 2020. Det er ikke vedtatt
endringer i forhold til de ikke lovpålagte rådene, og kommunedirektøren fremmer derfor forslag om
nytt reglement for klimarådet.
Når nytt reglement ikke ble vedtatt i 2019 vil det tidligere vedtatte reglementet gjelde videre inntil
nytt reglement vedtas. Dette følger av kommunelovens system for vedtakelse av reglement i § 11-12.
Det gamle reglementet har derfor vært gjeldende frem til nå. I den trykte utgaven av reglementene
har det ved en inkurie stått at nytt reglement skal vedtas i løpet av 2019. Organisasjonsutvalgets
forutsetning var imidlertid at nytt reglement skulle behandles i løpet av 2020, så fort
budsjettspørsmålet var avklart. Saken har blitt forsinket på grunn av utsettelser av
formannskapsseminaret.
Klimarådet behandlet spørsmål om nytt reglement i sak 04/20 den 28.04.2020. Referat fra møtet
følger saken. Det kom der en rekke innspill, bl.a. om skifte av navn til Klima- og Miljørådet, endring av
mandatet til rådet og delvis arbeidsformen. I tillegg ble det foreslått regler som skal sikre mer

formalitet rundt klimarådets vedtak og gjøre rådets behandling av sakene likere de øvrige rådene.
Faktagrunnlag
Kommuneloven
KS sak 062/19
KS sak 113/19
Gjeldende reglement for klimarådet
Vurderinger
Kommunedirektøren mener det bør vedtas et nytt reglement for klimarådet.
Kommunedirektørens forslag til reglement er basert på vedtatt reglement for Inkluderingsrådet som
står i samme rettslige stilling som Klimarådet (ikke lovpålagt). Det er dermed naturlig at disse har
relativt like reglementer. Det er gjort enkelte forenklinger og presiseringer, som stort sett er av
språklig karakter. Videre er de fleste innspillene fra Klimarådet av 28.04.2020 innarbeidet i
kommunedirektørens forslag, med unntak av forslag om at Klima- og miljørådets årsrapportering.
Dette gjøres som for øvrige råd (rapportering til formannskapet), og tas ikke inn i kommunens
ordinære årsrapport.
Det presiseres for ordens skyld også at som for øvrige råd vil vedtak fra klimarådet følge saken
(herunder der rådet har hatt en sak på høring), tilsvarende som for de øvrige rådene, jf. reglementets
pkt. 4 siste avsnitt. Dette er presisert.
Øvrige innspill er søkt innarbeidet, dog slik at samme systematikk (overskrifter) som for
Inkluderingsrådet følges.
Fremdrift
Det reglementet organisasjonsutvalget vedtar skal sendes ut på høring. Det anbefales at
høringsperioden er på minst 6 uker, der eventuell juleferie holdes utenom. Kommunedirektøren
foreslår at høringsfristen settes til 31.12.2020. Det er sentralt at klimarådet selv skal ha mulighet for
å uttale seg om reglementet.
Når reglementet har vært på høring skal høringsinnspillene behandles i organisasjonsutvalget, som
fremmer sak om vedtakelse av nytt reglement for formannskap og kommunestyret.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at nytt reglement for klimarådet legges ut på høring.

REGLEMENT FOR
KLIMA OG MILJØRÅDET
Vedtatt med hjemmel i kommuneloven § 11-12 av kommunestyret, den dd.mm.åååå

1. Formål
Klima og miljørådet skal være en pådriver for kommunens klima- og miljøarbeid for å redusere
utslippene av klimagasser i Færder kommune. Rådet skal i tillegg arbeide for en bærekraftig bruk av
naturressursene i kommunen.

2. Organisering
Klima og miljørådet består av 9 medlemmer og har følgende sammensetning:







Næringslivet: 1
Velforeningene: 1
Miljøbevegelsen: 1
Ungdom i Færder: 1
Andre: 1
Kommunen: 4 fra politisk nivå

Kommunestyret oppnevner representantene fra kommunen, og velger leder og nestleder blant de
politiske medlemmene.
Færder kommune inviterer næringslivet, velforeningene, miljøbevegelsen og ungdom i Færder til å
oppnevne sine representanter. Kategorien «Andre» kan omfatte lokale initiativ, organisasjoner eller
grupper som det er spesielt ønskelig å få med i rådet. Klima og miljørådet velger selv hvem som skal
delta fra denne kategorien.
Kommunedirektøren oppnevner en sekretær fra administrasjonen.
For hvert faste medlem skal det oppnevnes ett varamedlem. Representantene oppnevnes på nytt for
hver kommunestyreperiode. Organisasjoner som ønsker kortere oppnevningsperiode, oppnevner for
den perioden de finner hensiktsmessig, dog ikke kortere enn ett år.

3. Mandat
Klima og miljørådet skal gi innspill til kommunens arbeid på klima og miljøområdet. Dette omfatter
både innspill til klima- og energiplanen og andre aktuelle saker og planer.

Rådet kan selv ta opp saker som de mener er viktig for miljø og klima.
Rådet kan 10 dager før hovedutvalgsmøte levere inn skriftlig forslag til sak de ønsker behandlet i
hovedutvalget. Utvalgsleder har rett til å få utsatt behandlingen til neste hovedutvalgsmøte. Slike
saker skal følge sakspapirene til hovedutvalgene ved utsendelse.
Formannskapet holdes orientert om aktiviteten i rådet gjennom en årsrapport som oppsummerer
møteaktivitet, behandlede saker og utadrettet arbeid.

4. Møter
Møteplan for neste halvår legges fram på første møte etter sommerferien og første møte over
nyttår. I tillegg kan rådet innkalles når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skal som
hovedregel skje med minst 7 dagers varsel. Møteplan og saksliste legges ut på kommunens
hjemmeside. Alle møter er åpne.
Der det skal avgis uttalelser eller fremmes forslag, skal arbeidsformen være preget av samarbeid for
å oppnå konsensus. I de tilfeller der det kreves avstemning, har hvert fremmøtte medlem av Klima og
miljørådet én stemme. Ved stemmelikhet har rådets leder dobbeltstemme.
Det føres referat fra møtene, og referatet sendes medlemmer, varamedlemmer og den kommunale
administrasjon, samt legges ut på kommunens nettsider. Referat fra rådsmøtene skal følge
saksdokumentene til saken er avgjort. Der rådet har en konkret sak på høring skal rådets vedtak følge
saksutredningen til vedtaksorganet.

5. Sekretariat
Klima og miljørådet knyttes administrativt til kommunedirektørens kontor og har egen sekretær.
Kommunen dekker utgiftene til Klima og miljørådet.
Godtgjørelse gis i.h.t. forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Færder
kommune, Vestfold og Telemark (FOR-2020-05-27-1174).

REGLEMENT FOR
KLIMARÅDET
1. Formål
Formålet med klimarådet er å bidra til reduksjon i utslippene av klimagasser i Færder kommune
gjennom å skape møteplasser for næringsliv, organisasjoner, privatpersoner og kommunen.
Klimaråder skal være et rådgivende organ som skal bidra til at beslutningstakerne i Færder kommune
gjennom handling og konkrete tiltak reduserer utslippene av klimagasser og annen negativ
miljøpåvirkning.

2. Organisering
Klimarådet består av ni medlemmer og har følgende sammensetning:







Næringslivet: 1
Velforeningene: 1
Miljøbevegelsen: 1
Ungdom i Færder: 1
Andre: 1
Kommunen: 4 fra politisk nivå

Kommunestyret oppnevner leder og nestleder.
Færder kommune inviterer næringslivet, velforeningene, miljøbevegelsen og ungdom i Færder til å
oppnevne sine representanter. Kategorien ”Andre” kan omfatte lokale initiativ, organisasjoner eller
grupper som det er spesielt ønskelig å få med i rådet. Klimarådet velger selv hvem som skal delta fra
denne kategorien.
Færder kommune oppnevner representantene fra kommunen.
For hvert faste medlem skal det oppnevnes ett varamedlem. Representantene oppnevnes på nytt for
hver kommunestyreperiode. Organisasjoner som ønsker kortere oppnevningsperiode, oppnevner for
den perioden de finner hensiktsmessig, dog ikke kortere enn ett år.

3. Mandat
Klimarådet skal bidra til kunnskapsutveksling, diskusjon og inspirasjon til frivillig innsats på
klimaområdet. Rådet skal dels jobbe utadrettet i forhold til næringsliv, organisasjoner og befolkning,
og dels innover mot kommunen.
Rådet skal dessuten samle og tilrettelegge informasjon om klimaspørsmål, til støtte for
organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å sette i gang egne klimaprosjekter.
Rådet kan gi innspill til kommunens arbeid på klimaområdet. Dette omfatter både innspill til klimaog energiplanen og andre saker rådet ønsker å ta opp. Referat fra rådsmøtene skal følge
saksdokumentene til saken er avgjort. Der rådet har en konkret sak på høring skal rådets
høringsinspill refereres i saksutredningen til vedtaksorganet.

4. Arbeidsform
Møter i klimarådet avholdes etter behov. Alle møter er åpne. Det lages møteplan, og innkalling skal
som hovedregel skje med minst 7 dagers varsel.
Klimarådets leder og nestleder velges blant de politiske medlemmene.
Der det skal avgis uttalelser eller fremmes forslag, skal arbeidsformen være preget av samarbeid for
å oppnå konsensus. I de tilfeller der det kreves avstemning, har hvert fremmøtte medlem av
klimarådet én stemme. Ved stemmelikhet har rådets leder dobbeltstemme.
Formannskapet holdes orientert om aktiviteten i klimarådet gjennom årsrapport.

5. Finansiering
Klimarådet knyttes administrativt til rådmannens kontor og har egen sekretær. Kommunen dekker
utgiftene til klimarådet. Godtgjørelse gis i.h.t. eget godtgjøringsreglement for Færder kommune.

Reglement for klima- og miljørådet

1. Formål
Klima- og miljørådet skal være en pådriver for kommunens klima- og miljøarbeid for å redusere utslippene
av klimagasser i Færder kommune. Rådet skal i tillegg arbeide for en bærekraftig bruk av naturressursene i
kommunen.

2. Organisering
Klimarådet består av inntil ni medlemmer og har følgende sammensetning:
• Næringslivet: 1
• Velforeningene: 1
• Miljøbevegelsen: 1
• Ungdom i Færder: 1
• Andre: 1
• Kommunen: 4 fra politisk nivå
Kommunestyret oppnevner representantene fra kommunen.
Kommunestyret oppnevner leder og nestleder.
Færder kommune inviterer næringslivet, velforeningene, miljøbevegelsen og ungdom i Færder til å
oppnevne sine representanter. Kategorien ”Andre” kan omfatte lokale initiativ, organisasjoner eller grupper
som det er spesielt ønskelig å få med i rådet. Klima- og miljørådet velger selv hvem som skal delta fra
denne kategorien.
For hvert faste medlem skal det oppnevnes ett varamedlem. Representantene oppnevnes på nytt for hver
kommunestyreperiode. Organisasjoner som ønsker kortere oppnevningsperiode, oppnevner for den
perioden de finner hensiktsmessig, dog ikke kortere enn ett år.
3. Mandat
Klima- og miljørådet skal gi innspill til kommunens arbeid på klima – og miljøområdet. Dette omfatter både
innspill til klima- og energiplanen og andre aktuelle saker og planer.
Rådet kan selv ta opp saker som de mener er viktig for klimaet og miljøet i kommunen. Rådet kan 10 dager
før hovedutvalgsmøte levere inn skriftlig forslag til sak de ønsker behandlet i hovedutvalget. Utvalgsleder
har rett til å få utsatt behandlingen til neste hovedutvalgsmøte. Slike saker skal følge sakspapirene til
hovedutvalgene ved utsendelse.
Klima- og miljørådets aktivitet rapporteres i Færder kommunes ordinære årsrapport.

4. Arbeidsform
Klimarådets leder og nestleder velges blant de politiske medlemmene.
Møteplan for neste halvår legges fram på første møte etter sommerferien og første møte over nyttår. I
tillegg kan rådet innkalles når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skal som hovedregel skje
med minst 7 dagers varsel. Møteplan og saksliste legges ut på kommunens hjemmeside. Alle møter er
åpne.
Der det skal avgis uttalelser eller fremmes forslag, skal arbeidsformen være preget av samarbeid for å
oppnå konsensus. I de tilfeller der det kreves avstemning, har hvert fremmøtt medlem av klimarådet én
stemme. Ved stemmelikhet har rådets leder dobbeltstemme.
Det føres referat fra møtene. Referat gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Referat fra
rådsmøtene skal følge saksdokumentene til saken er avgjort. Der rådet har en konkret sak på høring skal
rådets høringsinnspill refereres i saksutredningen til vedtaksorganet.

5. Finansiering
Klimarådet knyttes administrativt til kommunedirektørens kontor og har egen sekretær.
Kommunen dekker utgiftene til rådet. Godtgjørelse gis iht. eget godtgjøringsreglement for Færder
kommune.

Referat fra møte i klimarådet 28.04.2020
Tid og sted: Tirsdag 28.april kl. 18.00 på Microsoft Teams.
Deltakere: Tor Anton Andersen (SP), Randi Fjellberg (MDG), Erik Holmelin (H), Tone S. Bjørnli (V), Janet
Gullvåg (velforeningene), Malin Norling, vara (Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder), Rolf Jacobsen
(næringslivet), Andreas Mæland (virksomhetsleder kommuneutvikling), Ronny Meyer (kommuneutvikling)
og Elise Westgaard (kommuneutvikling, sekretær).
01/20 Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent.
02/20 Presentasjon av deltagere.
Medlemmene presenterte seg og fortalte litt om sin bakgrunn.
03/20 Årsrapport for 2019.
Årsrapport for 2019 ble gjennomgått og godkjent.
Årsrapport med Færder kommunes logo legges ut på kommunens hjemmeside samtidig med referatet.
Administrasjonen opplyste om at budsjettet er det samme som tidligere år på kr. 120.000,-.
Kr. 10.000,- til klimapris inngår i budsjettet. Rådet henstilte til at Klimaprisen også lyses ut for 2020.
Rådet merket seg at skolene ikke benyttet seg av tilbudet om klimaforedrag. Diskusjon under sak 06/20.
04/20 Gjennomgang av reglementet.
Forslag til nytt reglement ble sendt ut til medlemmene i forkant av møtet.
Tor Anton Andersen gikk gjennom forslag til nytt reglement.
Malin Norling sluttet seg til forslaget og uttalte at endringene vil styrke rådet og gjøre det lettere å få opp
saker.
Janet Gullvåg uttalte at hun støtter forslaget med bakgrunn av tidligere erfaringer fra klimarådet. Klimarådet
må likestilles med de andre rådene. Klimarådets slagkraft styrkes med de foreslåtte endringene og arbeidet
blir fremtidsrettet.
Erik Holmelin uttalte at reglementet bør være mest mulig likt reglementene til de andre rådene. Bør ha
samme møtefrekvensen som eldrerådet og må inn på møtelisten. Ordlyd i reglementet til eldrerådet:
Møteplan for neste halvår legges fram på første møte etter sommerferien og første møte over nyttår. I
tillegg kan rådet innkalles når minst 1/3 av medlemmene krever det.
Holmelin foreslo videre følgende endring i formålet: Klima- og miljørådet skal være en pådriver for
kommunens klima- og miljøarbeid for å redusere utslippene av klimagasser i Færder kommune.
Rådet var enig i denne formuleringen.
Rådet var enig i at andre avsnitt under Mandat må strykes.

Randi Fjellberg uttalte at hun tidligere har fremmet forslag til nytt reglement i organisasjonsutvalget, men at
dette ikke ble behandlet av klimarådet. Viktig at klimarådet kommer inn i møteplanen. I mandatet bør det
stå hovedutvalg i stedet for hovedutvalget. Rådet var enig i det.
Tone S. Bjørnli uttalte at det bør strykes at møtene avholdes etter behov. Rådet var enig i det.
Administrasjonen lager et forslag til nytt reglement og sender til medlemmene.
Saksgang for endring av reglementet er at klimarådet sender en henvendelse til Hovedutvalg for
kommunalteknikk (HFK). I henvendelsen anmodes HFK om å fremme rådets forslag til nytt reglement for
organisasjonsutvalget sammen med en henstilling om at saken deretter fremmes for formannskap og
kommunestyre. Administrasjonens vurdering kommer i sak til hovedutvalget.
Det ble enstemmig vedtatt å sende forslag til nytt reglement til Hovedutvalg for kommunalteknikk.
05/20 Representant for kategorien «andre» i klimarådet.
Administrasjonen orienterte om at det er bestemt at ungdomsrådet ikke skal stille med representant i
klimarådet og de andre rådene. Begrunnelsen var blant annet at ungdommen ikke har kapasitet til å stille i
flere råd, og at det ofte oppleves som vanskelig for barn og unge å stille opp i råd der resten av rådet kun
består av voksne personer. Ungdomsrådets rolle blir da å uttale seg og gi innspill til aktuelle saker.
Under organisering i reglementet bør det stå inntil ni medlemmer.
Tone S. Bjørnli foreslo Jeger og fisk og Landbrukslaget.
Rolf Jacobsen uttalte at Grønn øy festival samarbeidet med kirken som arbeider med klima og miljø, samt
ungdom.
Janet Gullvåg foreslo å invitere representanten fra pensjonistorganisasjonene i Færder, men var ikke klar
over at det ikke var en representant fra ungdom i Færder.
Randi Fjellberg foreslo besteforeldrenes klimaaksjon.
Erik Holmelin foreslo at representanter kan invitere ved behov.
Malin Norling uttalte at kirken er et godt forslag og at det viktig å få inn en representant i kategorien
«andre».
Det ble besluttet at medlemmene skal tenke på dette til neste møte.
Rådet uttrykte også ønske om å få inn en representant fra ungdom i Færder.

06/20 Spesielle saker som rådet ønsker å løfte frem.
Her ble det lagt opp til en generell diskusjon for å avdekke om det er spesielle saker som det nye
klimarådet er spesielt opptatt av.
Janet Gullvåg foreslo program for skolene når det gjelder klima. Videre bør kommunen utarbeide et
klimaregnskap som er lettfattelig for innbyggerne. Et slags «klimatermometer» der vi kan se at CO2 utslipp
forhåpentligvis går ned og at innbyggernes innsats har en betydning. For eksempel har vi faset ut oljefyring

i private hjem. Hvor stor påvirkning har dette hatt for lokale klimagassutslipp? Klima- og miljørådet må ut i
media/pressen og fortelle hva de driver med.
Erik Holmelin uttalte at det er viktig at rådet har et samarbeid med klimarådgiver for å kunne komme med
saker til hovedutvalgene.
Tor Anton Andersen uttalte at saken om ny fastlandsforbindelse har et klimaperspektiv. I rapport fra Asplan
Viak fremgår det at ny fastlandsforbindelse med bru fra Ramdal til Smørberg har fem ganger så høyt
klimagassutslipp som østalternativet. Flertallet i rådet var enig at klimarådet bør kunne uttale seg til denne
saken når det blir aktuelt.
07/20 Status for klima- og energiplan for Færder kommune.
Hovedutvalg for kommunalteknikk vedtok 19. desember i fjor å sende forslag til klima- og energiplan på
høring med høringsfrist 1. mars. Det ble avholdt et høringsmøte for klima- og energiplanen 6. februar hvor
deltakerne hadde mulighet til å komme med innspill.
Det kom inn 13 høringsuttalelser som nå har blitt gjennomgått og mange av innspillene er tatt inn i planen.
I etterkant av høringen er det også utarbeidet en handlingsplan som gir en samlet oversikt over tiltakene
som er valgt.
Det gjenstår noe bearbeiding av klima- og energiplanen og handlingsplanen før planen skal sluttbehandles
i juni.
Andreas Mæland orienterte om at det er ansatt en klimarådgiver med oppstart mandag 4.mai.

08/20 Tidspunkt for neste møte.
Tor Anton Andersen uttalte at klimarådet bør gi en uttalelse til klima- og energiplanen.
Kommunedirektørens forslag til klima- og energiplan offentliggjøres 27.mai.
Uttalelse fra klimarådet blir som en uttalelse fra de andre rådene. Uttalelsen legges ved til behandling i
hovedutvalget.
Nytt møte med klimarådet blir tirsdag 2.juni for å utarbeide en uttalelse til klima- og energiplanen.
Klimarådet ønsker en presentasjon av planen på møtet. Administrasjonen stiller med en slik presentasjon.

