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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 16 
Løpenr.: 33828/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 11.05.2021 21/12 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 
  
  

 
Fredrikstad, 11.02.2021 

 

Vedlegg 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 17 
Løpenr.: 33836/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 11.05.2021 21/13 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder 
  
  

Fredrikstad, 11.02.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 26.11 2019 
skal det ved hvert møte settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». 
Kontrollutvalget var enige om at nestleder signerer protokoll sammen med leder. Ved fravær 
av leder/nestleder velges det en representant til signering i begynnelsen av møte. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/66 
Dokumentnr.: 11 
Løpenr.: 82352/2021 
Klassering: 3001-186 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 11.05.2021 21/14 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsmelding for 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmeldingen 2020 for Halden 

kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmeldingen 2020 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
Fredrikstad, 20.04.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmeldingen 2020 for Halden 

kommune. 
2. Sekretariatets underdokumentasjon til forslag til uttalelsen til årsregnskap og 

årsmeldingen 2020 for Halden kommune 
3. Revisjonsberetning for 2020 – Halden kommune, datert 15.04.2021. 
4. Årsregnskap og årsmelding 2020 for Halden kommune 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904) 
 Forum for kontroll og Tilsyn – Veileder til kontrollutvalget uttalelse til kommunen 

årsregnskap og årsberetningen 
 Norges Kommunerevisorforbund - Veileder til kontrollutvalget uttalelse til kommunen 

årsregnskap og årsberetningen 
 Tallanalyse av økonomien - Excel arbeidsdokument for ØKUS KOF 
 

Saksopplysninger 
I følge kommuneloven § 14-6 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. I henhold til forskriftens kapittel 5, om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 07.06 
2019, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noter. I henhold til kommunelovens § 14-7 skal kommunen 
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utarbeide en årsberetning for kommunens samlete virksomhet. I årsberetning fra kommunen 
skal det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 
foretakets stilling og resultat m.m. 
 
Gjeldende tidsfrister for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen er: 

 kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 22. februar etter regnskapsåret 
 kommunens årsberetning utarbeides innen 31. mars 

 
I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til kommunestyret. I 
revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med 

lov og forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 

årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik 
 

Gjeldende tidsfrist for avleggelse av revisjonsberetning er 15 april: 
 
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kontrollutvalget uttale seg til kommunestyret om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Jamfør forskrift 
om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3 - 2. ledd.  
 
Kontrollutvalget har i sitt arbeid med uttalelsen støttet seg på de to veilederne om 
«Kontrollutvalget uttalelse til kommunen årsregnskap og årsberetningen» 
som er utgitt av henholdsvis Forum for Kontroll og Tilsyn og Norges 
Kommunerevisorforbund.  

 

Vurdering 
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap 
og årsmeldingen for 2020, innarbeidet ulike tallstørrelser knyttet til kommunes 
regnskapsresultat og om forhold som påvirker årets resultat. Videre har enkelte nøkkeltall 
som netto driftsresultat, gjeldsgrad, størrelse på fond og likviditetstall tatt inn i uttalelsen. 
Forhold av betydning i revisjonsberetning innarbeides i forslaget til uttalelsen. Sekretariatet 
har gitt en oppsummering av sine observasjoner i vedlegg 2 i saken og denne er kun ment til 
å understøtte kontrollutvalgets utarbeidelse for forslag til uttalelsen. 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskap og 
årsmeldingen for 2020 i vedlegg 1.   
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsmeldingen 
2020 for Halden kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsmeldingen for 2020 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) 
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY 
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus 
Telefon: 900 86 740 Telefaks:  Tlf. saksbeh.: 452 55 251 Orgnr. 926 367 358  

 
Kommunestyret i Halden 
 
 
  
   
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2021/66-11-82352/2021-BJGU  3001-186 20.04.2021 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding for 2020 - Halden 
kommune 
 
I henhold til forskrift for kontrollutvalg og revisjon § 3, avgir herved kontrollutvalget sin 
uttalelse til årsregnskap og årsmeldingen for året 2020. 
 
Kontrollutvalget har den 11.05 2021 behandlet årsregnskapet og årsmeldingen for 2020 for 
Halden kommune som er avgitt av kommunedirektør. Revisjonsselskapet Deloitte AS har 
avgitt tilhørende revisjonsberetning, datert 15.04 2021.  
 
Årsregnskapet, årsmeldingen og revisjonsberetningen for 2020 er avlagt innen gjeldende 
tidsfrister. 
 
Kommunen (kommunekassa) har i 2020 et netto positivt driftsresultat på kr. 48 829 089,-. 
Konsolidert årsregnskap (inkluderer boligforvaltningsavtale) viser et netto positivt 
driftsresultat på kr. 51 130 161,-. Drifts- og investeringsregnskap er begge saldert og er 
avsluttet i 0,- som er i henhold til bestemmelsene i lov og forskrift.  
 
Kontrollutvalget viser til årsmeldingens omtale (side 4 – 10) om de ulike forhold som påvirker 
resultatet for 2020. Det er avvik tilknyttet sentrale inntekter, finansinntekter og utgifter samt 
ekstra skjønnsmidler tilknyttet korona. Avvik knyttet til kommunal- og stabsområder er forklart 
under tjenesteområdene i årsmeldingen.  
 
Kontrollutvalget viser til følgende sentrale nøkkeltall fra kommunes konsoliderte regnskap og 
for kommunekassa for 2020, sett opp anbefalte måltall fra det regjeringsoppnevnte utvalget 
for tekniske beregninger i offentlig sektor (TBU). 
 

 Halden kommunes netto driftsresultat tilsvarer +1,8 % av driftsinntekter. For kommunens 
konsoliderte regnskap er tilsvarende tall +1,9 %. TBU har anbefalt at nivå på netto 
driftsresultat bør være minimum + 1,75 % av driftsinntektene for å opprettholde 
kommunens formue.  

 
 I det konsoliderte regnskap og for kommunen utgjør netto langsiktige lånegjeld (ekskl. 

pensjonsforpliktelser, ubrukte lånemidler og formidlingslån) 113,6 % sett i forhold til sum 
driftsinntekter per 31.12.  TBU anbefaler at nivået bør ligge i intervallet 60 – 90 %. 

 
 Halden kommunes disposisjonsfond per 31.12 utgjør 5,5 % av brutto driftsinntekter. For 

det konsoliderte regnskapet er tilsvarende tall 5,7 %. TBU anbefaler at nivået bør ligge i 
intervallet 5 -10 % for å ha et godt økonomisk handlingsrom.  
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Saksnummer 2021/66-82352/2021  

 Kommunens likviditetsgrad 1 og 2 (betalingsevne) ligger på et tilfredsstillende nivå per 
31.12 i henhold til anerkjent regnskapsteori.  

 
Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
et rettvisende bilde per 31.12 2020. Årsmeldingen inneholder de opplysninger som lov og 
forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsmeldingen stemmer overens med 
årsregnskapet. Revisjonsberetningen inneholder ingen forbehold eller presiseringer for 2020. 
 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke 
foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2020/21. 
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret 
fastsetter årsregnskapet og årsmeldingen for 2020. 
 
 

 
 

Halden 11.05 2021 
 
 

Roar Lund 
Leder av kontrollutvalget 

 
 
 
Kopi: formannskapet
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Underdokumentasjon til saksfremlegg og forslag til uttalelsen årsregnskapet 2020 for Halden 
kommune. 

1. Innledning. 

Kontrollutvalget har i møte 11.05.2021 behandlet utvalgets sin uttalelse til Halden kommune sitt 
årsregnskap og årsmeldingen for 2021 

Representanter for kommunens administrasjon og ansvarlig revisor var tilstede i møte og presenterte 
årsregnskap og årsmelding samt revisjonsberetningen. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart i 
møte. 

 

2. Ansvarlig for økonomiforvaltningen. 

Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunes sin økonomi, derunder vedta årsregnskap og 
årsmeldingen, jfr. Kommunelovens § 14-2. Det er videre kommunestyret sitt ansvar å påse at 
økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, forskrift og egne interne reglement. Kommunestyret sitt 
ansvar for forvaltningen av den økonomiske internkontrollen og økonomiforvaltningen er forsterket 
gjennom ny kommunelov jfr. §§ 14-1 og 25-1 og 2. 

Med grunnlag i finansielle måltall, skal årsmeldingen gi vurdering av om den økonomiske utviklingen 
og stillingen slik den går frem av årsregnskapet, er forsvarlig og tar vare på handleevnen over tid, jfr. 
Kommuneloven § 14-7 a-b. Det er ikke lenger tilstrekkelig at årsmeldingen bare gjør rede for sentrale 
resultater i årsregnskapet. 

 

3. Formål med kontrollutvalgets sin uttalelse. 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) definerer formålet med uttalelsen til å være at kommunestyret skal 
få oppsummerende og samlet informasjon om at det gjennom året er gjennomført uavhengig 
kontroll med at kravene til årsregnskapet og årsmeldingen, er ivaretatt i tråd med lov, forskrift og 
enge reglement, jfr. Kommuneloven §§ 14-1, 14-2 og 14-7. 

 

4. Grunnlag for uttalelsen. 

Grunnlag for uttalelsen er dokument og behandlinger som ligger til funn for utarbeidelsen av denne 
saken, slik som: 

 Avlagt årsregnskap fra kommunedirektøren, datert 22.02 2021 
 Kommunedirektørens årsmelding, datert 31.03 2021 
 Revisjonsberetningen, datert 15.04 2021. 
 Nummerert brev/ revisjonsrapport 2019, nr. 15, datert 27.05.2020. 
 Rapport etter etterlevelesekontroll, datert 02.06.2020 
 Forvaltningsrevisjoner med tema innen økonomiforvaltningen. 
 Revisors sine orienteringer til kontrollutvalget om:  

o Revisjonsplan-/strategier 
o Oppsummering av interims revisjon 
o Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 

 Gjennomførte påseansvar ovenfor revisjonen 
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 Statlige tilsyn 
5. Vurdering av årsregnskapet og årsmeldingen 
5.1 Revisjonsberetningen. 

Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde per 31.12 2020. Årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift 
krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 
Revisor har avlagt en normalberetning for 2020. 
 

5.2 Årsregnskapet – nøkkeltall – kommunen og konsolidert 
 
Netto driftsresultat i %: 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Kommunen 1,8 1,84 3,68 6,17 4,47 
Konsolidert 1,9     

 

Anbefalt nøkkeltall: + 1,75 (Teknisk beregningsutvalg -TBU) 
 
Utvikling av gjeldsgrad i %: 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Kommunen 113,7 108 108 92 84 
Konsolidert 113,6     

 

Anbefalt nøkkeltall: 60 - 90 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 
 
Utviklingen av disposisjonsfond i % av driftsinntekter: 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Kommunen 5,5 4,7 0,9 4,4 1,2 
Konsolidert 5,7     

 

Anbefalt nøkkeltall: 5-10 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 
 
Utvikling av likviditetsgrad 1: 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Kommunen 2,4 1,8 1,7 1,4 1,0 
Konsolidert 2,4     

Anbefalt nøkkeltall: >2 (regnskapsteori) 
 
Utvikling av likviditetsgrad 2: 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Kommunen 1,4 1,4 1,3 0,8 -0,1 
Konsolidert 1,4     

Anbefalt nøkkeltall >1 (regnskapsteori) 
 
5.3 Særskilte forhold som påvirker årets årsresultat. 

Kontrollutvalget viser til årsmeldingens omtale (side 4 – 10) om de ulike forhold som påvirker 
resultatet for 2020. Det er avvik tilknyttet sentrale inntekter, finansinntekter og utgifter samt ekstra 
skjønnsmidler tilknyttet korona. Avvik knyttet til kommunal- og stabsområder er forklart under 
tjenesteområdene i årsmeldingen.  
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5.4 Økonomiforvaltning og internkontroll  

Vurdering av økonomiforvaltningen og internkontroll bygger på rapporter fra regnskapsrevisor, 
forvaltningsrevisjon, statlige tilsyn og informasjon fra kommunen. Følgende vurderinger er gjort: 

 Det er ikke avdekket vesentlige svakheter med den økonomiske interkontrollen verken i 
revisors sine rapporteringer gjennom året eller i deres orienteringer til kontrollutvalget.  

 Budsjettavvik og avvik fra budsjettpremissene er tilfredsstillende forklart i årsmeldingen. 
Dette er også bekreftet fra revisor. 

 Revisor har bekreftet at bokføringen er i tråd med bokføringsregelverket. Ingen avvik er 
avdekket eller rapportert. 

 Det er i regnskapsåret 2020 gjennomført etterlevelsekontroll med «Avgift – forholdsmessig 
fradrag mva» Der var ikke avdekket vesentlige avvik i kontrollen, men revisjonen kom med 
noen anbefalinger som kommunedirektøren svarte ut i møtet 01.12.2020. 

 Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport i løpet av 2020 som var rettet mot 
økonomiforvaltningen.  

 Der er ikke gjennomført statlige tilsyn med som har betydning med økonomiforvaltningen. 
 
 

6. Vurdering av ikke økonomiske krav i årsmeldingen. 

Tekst  Henvisning 
Er tiltak som er sett i verk og tiltak som er planlagt ser i verk for å 
sikre en høy etisk standard omtalt i årsmeldingen? 

  Årsmeldingen side 19 -
20 

Er den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling omtalt 
i årsmeldingen? 

  Årsmeldingen side 21- 
24 

 

7. Vurdering av revisjonen sitt arbeid 

Kontrollutvalgets påseansvar at regnskapet er revidert på en trygg måte: 

Tekst  Kommentarer 
Kvalifikasjonskrav   - Ikke fremlagt for KU, håndteres av selskapet 
Vandel   - Fremskaffes ved autorisasjon for revisor 
Uavhengighetserklæring   Fremlagt i KU- møte 06.02.2020, sak 20/6 
Kvalitetskontroll - NKRF    - Det er ikke gjennomført kvalitetskontroll i 2020, dette er 

sist gjort i 2018/2019, begge ganger - godkjent 
 

Kontrollutvalget ansvar for å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet: 

Tekst  Kommentarer 
Planleggingsfasen   Fremlagt i KU- møte 09.02.2021, sak 21/5 
Interims revisjon   Fremlagt i KU- møte 09.02.2021, sak 21/5 
Årsoppgjøret  Fremlagt i KU- møte 11.06 2020, sak 20/20 
Etterlevelseskontroll   Fremlagt i KU- møte 11.06.2020, sak 20/21 
Statusrapport for FR-revisjon    Fremlagt i KU- møte 06.02.2020, sak 20/5 

Fremlagt i KU- møte 15.09.2020, sak 20/31 
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Til kommunestyret i Halden kommune 

 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Halden kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 48 829 089 i kommunekassen, og 
et netto driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr. 51 130 161. Årsregnskapet består av:  

· kommunekassens årsregnskap, som består av balanse per 31. desember 2020, bevilgningsoversikter drift og 
investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper, og 

· konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, driftsregnskap, investeringsregnskap og 
noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

 
Etter vår mening er:  

· kommunekassens årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesentlige en dekkende 
fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2020, og av resultatet for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 
Norge.  

· det konsoliderte årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesentlige en dekkende 
fremstilling av den finansielle stillingen til Halden kommune som økonomisk enhet per 31. desember 2020, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og 
forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 

Øvrig informasjon  

Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens 
årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» og «Uttalelse om redegjørelse for 
vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere 
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet 
oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde 
konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har 
ingenting å rapportere i så henseende.  
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side 2 
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Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

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

 

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

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

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

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

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

· Innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til 
regnskapsenhetene som inngår i konsolidert årsregnskap for å kunne gi uttrykk for en mening om det konsoliderte 
årsregnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre revisjonen av det konsoliderte årsregnskapet. 
Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon.  

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

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

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

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder de 
opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 
årsregnskapet. 
 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
TI

1D
4-

PY
LY

K-
03

PE
S-

H
H

CA
G

-E
D

1Q
7-

M
ID

Z6

13



side 3 
Uavhengig revisors beretning - 
Halden kommune 

 

Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for 
årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer 
med regulert budsjett. 
 
 
Drammen, 15. april 2021 
Deloitte AS 
 
 
 
 
Kjartan Kvamme 
statsautorisert revisor 
 
Kopi:  
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Kommunedirektøren 
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Resultatoversikt 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2020

Driftsinntekter 2 664 935 968       

Driftsutgifter 2 586 698 310       

Brutto driftsresultat 78 237 658             

Netto finansutgifter 162 171 963-           

Motpost avskrivninger 132 763 393           

Netto driftsresultat 48 829 088             

Overføring til investering 13 246 186-             

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 27 112 965-             

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 27 136 247-             

Bruk av tidligere års merforbruk 18 936 247             

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 48 559 151-             

Årsresultat drift 269 937-                  
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§ 5-4 - Bevilgningsoversikt drift  

 
 

Regnskap 2020 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2019

1 Rammetilskudd 1 042 647 112        985 108 000           985 108 000           955 410 216       

2 Inntekts- og formueskatt 771 295 073           795 573 000           795 573 000           767 877 347       

3 Eiendomsskatt 68 469 680             69 341 000             69 341 000             79 260 466          

4 Andre generelle driftsinntekter 39 578 960             4 184 000                4 184 000                5 173 538            

5 Sum generelle driftsinntekter 1 921 990 825        1 854 206 000        1 854 206 000        1 807 721 567    

6 Sum bevilgninger drift, netto 1 574 515 462        1 558 445 182        1 558 445 182        1 547 291 763    

7 Avskrivninger -                            -                            -                            

8 Sum netto driftsutgifter 1 574 515 462        1 558 445 182        1 558 445 182        1 547 291 763    

9 Brutto driftsresultat 347 475 363           295 760 818           295 760 818           260 429 804       

10 Renteinntekter 9 417 246                7 500 000                7 500 000                9 516 913            

11 Utbytter 10 849 388             5 000 000                5 000 000                9 722 098            

12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -                            -                            -                            

13 Renteutgifter 65 524 640             80 887 281             80 887 281             42 896 336          

14 Avdrag på lån 120 624 876           103 283 000           103 283 000           84 808 690          

15 Netto finansutgifter 165 882 882-           171 670 281-           171 670 281-           108 466 015-       

16 Motpost avskrivninger 132 763 393           115 612 803           115 612 803           115 642 002       

17 Netto driftsresultat 48 829 088             8 477 734                8 477 734                36 321 787          

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

18 Overføring til investering 13 246 186             5 000 000                5 000 000                1 517                    

19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 27 112 965             6 522 266-                6 522 266-                20 270                  

20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 27 406 184             10 000 000             10 000 000             36 300 000          

21 Bruk av tidligere års merforbruk 18 936 247             

21 Dekning av tidligere års merforbruk -                            -                            -                            

22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 48 829 088             8 477 734                8 477 734                36 321 787          

23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0                                -                            -                            0-                            
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§ 5-5 - Bevilgningsoversikt investering 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

1 Investeringer i varige driftsmidler 445 274 838 740 779 436 625 447 660 412 689 865

2 Tilskudd til andres investeringer 600 000 840 000 0 3 566 988

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 611 199 1 050 000 1 050 000 2 720 466

4 Utlån av egne midler 0 70 000 000 70 000 000 48 276 684

5 Avdrag på lån 0 19 500 000 19 500 000 18 128 175

6 Sum investeringsutgifter 448 486 037 832 169 436 715 997 660 485 382 178

7 Kompensasjon for merverdiavgift -25 552 160 -73 298 751 -55 376 834 -44 238 562

8 Tilskudd fra andre -637 395 0 0 -179 218 346

9 Salg av varige driftsmidler -4 449 426 -10 000 000 -10 000 000 -3 640 085

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0

11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 -19 500 000 -19 500 000 -22 888 078

13 Bruk av lån -403 847 565 -733 370 685 -635 120 826 -236 975 869

14 Sum investeringsinntekter -434 486 545 -836 169 436 -719 997 660 -486 960 941

15 Videreutlån 52 673 015 0 0 0

16 Bruk av lån til videreutlån -52 673 015 0 0 0

17 Avdrag på lån til videreutlån 20 542 446 0 0 0

18 Mottatte avdrag på videreutlån -39 285 948 0 0 0

19 Netto utgifter videreutlån -18 743 501 0 0 0

20 Overføring fra drift -13 246 186 -5 000 000 -5 000 000 -610 582

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 19 064 988 0 0 5 396 832

22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -2 294 180 9 000 000 9 000 000 -1 087 021

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 2 120 466 0 0 0

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 5 645 087 4 000 000 4 000 000 3 699 229

25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 901 078 0 0 2 120 466
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§ 5-6 - Økonomisk oversikt etter art – drift 
 

 

Regnskap 2020 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Driftsinntekter

1 Rammetilskudd 1 042 647 112     985 108 000      985 108 000      955 410 216         

2 Inntekts- og formuesskatt 771 295 073        795 573 000      795 573 000      767 877 347         

3 Eiendomsskatt 68 469 680           69 341 000        69 341 000        79 260 466           

4 Andre skatteinntekter 46 138                   -                      -                      46 113                   

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 99 952 136           58 125 813        52 915 813        108 995 995         

6 Overføringer og tilskudd fra andre 294 964 089        244 862 279      237 477 167      287 620 059         

7 Brukerbetalinger 64 332 739           67 764 481        67 464 481        63 421 797           

8 Salgs- og leieinntekter 323 229 001        288 037 916      276 519 257      267 742 114         

9 Sum driftsinntekter 2 664 935 968     2 508 812 489  2 484 398 718  2 530 374 107     

Driftsutgifter

10 Lønnsutgifter 1 192 598 711     1 154 866 118  1 163 795 556  1 181 012 370     

11 Sosiale utgifter 313 165 750        326 932 029      331 648 681      320 665 697         

12 Kjøp av varer og tjenester 746 120 581        723 694 814      736 525 616      757 899 902         

13 Overføringer og tilskudd til andre 202 049 874        164 987 189      156 036 554      91 450 518           

14 Avskrivninger 132 763 393        115 612 803      115 612 803      115 642 002         

15 Sum driftsutgifter 2 586 698 310     2 486 092 953  2 503 619 210  2 466 670 489     

16 Brutto driftsresultat 78 237 658           22 719 536        19 220 492-        63 703 619           

Finansinntekter

17 Renteinntekter 9 417 246             8 400 000          8 400 000          10 917 954           

18 Utbytter 10 849 388           5 000 000          5 000 000          9 722 098             

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -                         -                      -                      -                         

20 Renteutgifter 61 748 721           80 887 281        80 887 281        68 678 656           

21 Avdrag på lån 120 689 876        103 283 000      103 283 000      84 841 190           

22 Netto finansutgifter 162 171 963-        170 770 281-      170 770 281-      132 879 794-         

23 Motpost avskrivninger 132 763 393        115 612 803      115 612 803      115 642 002         

24 Netto driftsresultat 48 829 089           32 437 942-        74 377 970-        46 465 826           

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

25 Overføring til investering 13 246 186-           5 000 000-          5 000 000-          610 582-                 

26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 27 112 965-           11 301 891        6 522 266          9 381 003             

27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 27 406 184-           9 000 000-          9 000 000-          95 950 953-           

28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 18 936 247           -                      -                      59 650 953           

28 Dekning av tidligere års merforbruk -                         -                      -                      -                         

29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 48 829 089-           2 698 109-          7 477 734-          27 529 579-           

30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -                         -                      -                      18 936 247-           
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§ 5-8 – Balanseregnskapet 
 

 

 
 

 

Regnskap 2020 Regnskap 2019

EIENDELER

A. Anleggsmidler 7 185 531 156        6 664 644 120        

I. Varige driftsmidler 3 618 231 345        3 314 337 288        

1. Faste eiendommer og anlegg 3 359 095 838        3 089 480 559        

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 259 135 507           224 856 729           

II. Finansielle anleggsmidler 442 529 606           427 457 983           

1. Aksjer og andeler 82 755 478             80 133 279             

2. Obligasjoner -                            -                            

3. Utlån 359 774 128           347 324 704           

III. Immaterielle eiendeler -                            -                            

IV. Pensjonsmidler 3 124 770 205        2 922 848 849        

B. Omløpsmidler 785 523 567           1 047 515 606        

I. Bankinnskudd og kontanter 281 704 474           291 236 233           

II. Finansielle omløpsmidler -                            -                            

1. Aksjer og andeler -                            -                            

2. Obligasjoner -                            -                            

3. Sertifikater -                            -                            

4. Derivater -                            -                            

III. Kortsiktige fordringer 503 819 093           756 279 373           

1. Kundefordringer 169 137 886           143 607 457           

2. Andre kortsiktige fordringer -                            -                            

3. Premieavvik 334 681 207           612 671 916           

Sum eiendeler 7 971 054 723        7 712 159 726        
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EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital 1 380 000 634        1 066 589 499        

I. Egenkapital drift 222 935 206           187 352 304           

1. Disposisjonsfond 146 424 179           119 017 994           

2. Bundne driftsfond 76 511 028             49 398 063             

3. Merforbruk i driftsregnskapet -                            -                            

4. Mindreforbruk i driftsregnskapet -                            18 936 247             

II. Egenkapital investering 146 599 277           128 531 817           

1. Ubundet investeringsfond 74 482 325             76 699 240             

2. Bundne investeringsfond 73 018 030             53 953 043             

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 901 078-                   2 120 466-                

III. Annen egenkapital 1 010 466 150        750 628 114           

1. Kapitalkonto 1 024 802 613        764 964 576           

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift 34 559 874-             34 559 874-             

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 20 223 411             20 223 411             

D. Langsiktig gjeld 6 259 688 623        6 065 160 204        

I. Lån 3 475 825 452        3 227 574 534        

1. Gjeld til kredittinstitusjoner 2 303 825 453        2 737 574 534        

2. Obligasjonslån 100 000 000           250 000 000           

3. Sertifikatlån 1 071 999 999        240 000 000           

II. Pensjonsforpliktelse 2 783 863 171        2 837 585 670        

E. Kortsiktig gjeld 331 365 466           580 410 023           

I. Kortsiktig gjeld 331 365 466           580 410 023           

1. Leverandørgjeld 178 094 569           143 751 155           

2. Likviditetslån -                            -                            

3. Derivater -                            -                            

4. Annen kortsiktig gjeld 146 848 673           134 741 351           

5. Premieavvik 6 422 225                301 917 518           

Sum egenkapital og gjeld 7 971 054 723        7 712 159 726        

F. Memoriakonti -                            -                            

I. Ubrukte lånemidler 100 555 009-           167 075 589-           

II. Andre memoriakonti 15 774 181-             15 782 873-             

III. Motkonto for memoriakontiene 116 329 190-           182 858 461-           
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§ 5-9 - Oversikt over samlet budsjettavvik og 
årsavslutningsdisposisjoner 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposisjoner foretatt i samsvar med §4-1 og §4-4: Regnskap 2020

1. Netto driftsresultat 48 829 088         

2. Sum budsjettdisposisjoner 48 559 151         

3. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) 269 937              

8. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger 269 937              

12. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond 269 937              

13. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). -                       

Disposisjoner foretatt i samsvar med §4-1 til §4-4:

1. Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån 4 744 009           

2. Sum budsjettdisposisjoner 7 355 207           

3. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) 2 611 198           

4. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond 1 710 120           

8. Udisponert beløp etter strykninger 901 078              

10. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). 901 078              
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Faste noteopplysninger til årsregnskapet 

Det stilles krav til at årsregnskapet avlegges med tilhørende noteopplysninger i henhold til 
Kommunelovens § 14-6. I forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner mv. §5-10 til § 5-15, angis hva kommunen er opplysningspliktig å oppgi. 
Nedenfor følger de noteopplysninger som er pliktige, samt noter som skal bidra til bedre innsikt i og 
belysning av regnskapet. 
 

1. Arbeidskapitalen - §5-10a 

 

Arbeidskapitalen og arbeidskapitalprinsipper er svært viktig i kommuneregnskapet, da kommunens drift 
er orientert rundt bevilgningsregnskapet og skal vise all tilgang og bruk av midler. Kommunelovens § 14-
6 fjerde ledd stadfester at regnskapet skal avlegges i tråd med god kommunal regnskapsskikk, der 
rammeverket gir følgende definisjon av prinsippet.  
 
«All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføringen av tilgang og bruk bare i 
balanseregnskapet skal ikke forekomme.» 
 
Målet med arbeidskapitalen er en bærekraftig økonomisk utvikling, da prinsippet viser differansen 
mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og sier noe om evnen kommunen har til å dekke sine 
betalingsforpliktelser i et kortsiktig perspektiv.  
 

 
 

 

 

 

NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a)

BALANSEN 31.12.2020 01.01.2020 Endring

Omløpsmidler 785 523 567,32 1 047 515 605,96 -261 992 038,64

Kortsiktig gjeld 331 365 466,29 580 410 022,91 -249 044 556,62

Arbeidskapital 454 158 101,03 467 105 583,05 -12 947 482,02

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter) 2020

Netto driftsresultat 48 829 088,52

Netto utgifter/inntekter i investering -4 744 009,35

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) -66 520 579,89

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet -12 947 482,02

Differanse i endring arbeidskapital balanse 

og drift og investering
0,00
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2. Kapitalkonto - §5-10b 

 

 

 
 

 

Halden kommune, 22.02.2021 
 
 
 
_______________________________________ 
Kommunedirektør Roar Vevelstad 
 
 

3. Vesentlige endringer i regnskapsprinsipper - §5-10c 

 
Det skal opplyses om vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, vesentlige endringer i estimater eller 
vesentlige endringer av tidligere års feil i henhold til budsjett og regnskapsforskriften.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av beregning av kommunens minimumsavdrag høsten 2020, ble det 
avdekket en teknisk feil som har resultert i at anskaffelseskost relatert til investeringer regnskapsført i 
januar 2020, har blitt aktivert i årsregnskapet for 2019. Feilen ble ryddet opp i ved at 
anleggsmiddelporteføljen ble korrigert ved reduksjon av den aktuelle verdien i balanseregnskapet for 
periode 1 i år 2020. Dette for å sikre korrekte bokføring av rapporten regnskapsmessige avskrivinger i 
regnskapssystemet, som igjen gir grunnlag for korrekt beregning av kommunens minimumsavdrag.  
 
Verdien som ble korrigert i periode 1, ble igjen aktivert som anskaffelseskost i regnskapsperiode 12 år 
2020, da beløpet som ble for mye aktivert i årsregnskap for 2019, faktisk gjelder årsregnskapet 2020. 
Feilen har ingen vesentlig påvirkning på arbeidskapitalen eller kapitalkonto til kommunen, men kunne 
resultert i for lite betalt avdrag på kommunens lånegjeld, og kommenteres derfor. 
 

NOTE nr. 2: Kapitalkonto

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

BALANSEN 31.12.2020 01.01.2020 Endring

Anleggsmidler 7 185 531 155,84 6 664 644 120,18 520 887 035,66

Langsiktig gjeld 6 259 688 622,96 6 065 160 203,96 194 528 419,00

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 100 555 008,95 167 075 588,84 -66 520 579,89

Endring i regnskapsprinsipp som 

påvirker anleggsmidler

Endring i regnskapsprinsipp som 

påvirker langsiktig gjeld

Netto endring 1 026 397 541,83 766 559 505,06 259 838 036,77
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Ut over dette er det gjort korreksjon i verdien på anleggsmidlerporteføljen i kommunens regnskap, 
tilsvarende et beløp på 5,5 millioner kr, da det tilknyttet selvkostanlegg var aktivert for høy 
anskaffelseskost i regnskapet i 2019 sett i forhold til selvkostkalkylen som var korrekt satt opp av Envidan 
AS som bidrar til utarbeidelse av denne for kommunen. Verdien er korrigert for de aktuelle anleggene 
ved at anleggsporteføljen har fått nedjustert sin verdi mot kapitalkonto i balanseregnskapet i periode 1 i 
2020 for å sikre korrekt anskaffelseskost, korrekte regnskapsmessige avskrivinger og samsvar mellom 
kommunens regnskap og kommunens selvkostkalkyler.  

4. Anleggsmidler - §5-11a 

 

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eier eller bruk jf. KRS 1. I forskrift om økonomiplan, 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3-4 er det gitt regler for 
vurdering av anleggsmidler.  
 
Anleggsmidler skal avskrives etter den utnyttbare levetiden til anleggsmiddelet. Det er angitt 
levetidsbestemmelser som fastsetter en maksimal avskrivningsperiode for anleggsmiddelet, og 
vurderingen av levetid kan ikke fastsettes lengre enn denne perioden.  
 
Avskrivinger foretas lineært (like store årlige beløp) sett i forhold til anleggsmiddelets utnyttbare levetid, 
med start for avskrivingene senest året etter at anleggsmiddelet er anskaffet. Det gjøres løpende 
vurderinger av levetiden til kommunens anleggsportefølje og endringer i levetid vil endre belastning 
innenfor de ulike avskrivningsperiodene.  
 
Tabellene nedenfor viser kommunens avskrivningsperioder og oversikt over kommunens anleggsmidler 
angitt med tidsintervallene. 
 
 
 

Avskrivningsperioder Eiendeler 

5 År IKT-utstyr og programvare, kontormaskiner, og lignende 

10 År Inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, 
kjøretøy, og lignende 

20 År Brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, 
båter og ferger, og lignende. 

40 år 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 

50 år Administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, 
brannstasjoner, og lignende 

0 år Tomter, skogområder/friluftsområder og lignende 
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5. Aksjer og andeler - §5-11b 

I forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 
§ 3-3 punkt kreves det detaljerte opplysninger rundt aksjer og andeler klassifisert som finansielle 
anleggsmiddel. Anleggsmidler er ifølge KRS nr. 1 «eiendeler bestemt til varig eie eller bruk» og skal i note 
spesifiseres etter selskap. Nedskrivningene er vurdert i henhold til KRS 9 – Nedskrivning av anleggsmidler. 
 
Det skal for hvert selskap gis opplysning om bokført verdi i balansen, samt eventuell endring i eierandel 
og markedsverdi. Ytterligere opplysninger om kjøp og salg av eierandeler, omdanning, fisjon/fusjon eller 
endring i selskapsstruktur skal etter god kommunal regnskapsskikk opplyses om. Ved stemmerettsløse 
«B-aksjer» der stemmeandel avviker fra eierandel, skal dette opplyses om. 
 
Årets endring i aksjer og andeler 2020: 
 

• Andel egenkapitalinnskudd i HKP er innbetalt med kr. 1 758 116,- i 2020. 
       Økningen tilsvarer årets innskudd i HKP. 
 

• Andel egenkapitalinnskudd i KLP er innbetalt med kr. 853 083,- i 2020. 
       Økningen tilsvarer årets innskudd i KLP. 

 

• Drivhuset Østfold AS: Nedskriving med kr 43 995 som følge av en redusert egenkapital i 
selskapet. (jf. KRS nr. 9 - punkt 3.4). 

 

0 År 5 År 10 ÅR 20 ÅR 40 ÅR 50 ÅR Sum

Bokført verdi per 

01.01.2020 118 790 671   46 875 889   100 324 123   313 899 400   2 062 515 176   671 932 029   3 314 337 288   

Tilgang 2020 5 280 444      16 762 235   20 559 404     109 935 673   247 715 036      43 839 202     444 091 994      

Bokført verdi 31.12.2020 124 071 115 46 628 758  113 226 108  411 812 414 2 236 634 305 685 858 644 3 618 231 345 

Anskaffelseskost
   227 813 638  128 420 754    219 190 989    527 180 264    3 273 390 867    905 064 118    5 281 060 631 

Akkumulerte 

avskrivninger   -109 022 967   -81 544 865   -118 866 866   -213 280 863   -1 210 875 692   -233 132 090   -1 966 723 343 

Avgang 2020
                  -   -                                 -                     -                        -         -4 915 444         -4 915 444 

Delsalg 2020
                  -   -                                 -                     -                        -                        -   

Avskrivninger
                  -     -13 111 208     -11 880 719     -21 708 983        -68 738 184     -17 324 299      -132 763 393 

Oppskrivninger
                  -                   -                     -                     -                        -                     -                        -   

Nedskrivninger
                  -                   -            -892 886         -741 561            -884 653                   -           -2 519 100 

Levetidsvurdring endrer 

belastning årsgruppene                   -       -3 898 159        5 116 187      10 427 886         -3 973 070       -7 672 843                      -   

Reverserte avskrivinger 

/nedskrivinger                   -                   -                     -                     -                        -                     -                        -   
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• Haldenvassdragets kanalselskap: Reversert nedskriving med kr 54 995,- som følge av økt 
egenkapitalen i selskapet. (jf. KRS nr. 9 - punkt 3.5). 

 
Kommentarer til begreper i tabell nedenfor: 
 
Inngående balanse viser til den bokførte verdien i balansen ved inngangen av 2020, pr 01.01.2020. 
 
Utgående balanse viser til den bokførte verdien i balansen ved utgangen av 2020, pr 31.12.2020. 
 
Endring i 2020 viser til økning eller reduksjon av balanseverdien som følge av kjøp, salg eller nedskriving 
(ved varig endring). 
 
Antall aksjer/andeler gjengir antall der dette er kjent. 
 
Eierandel gjengir hvor stor andel man eier sett i forhold til total aksjeandel i selskapet. 
 
Markedsverdi gjengis når en aksje/andel er prisregulert i markedet, som regel synliggjort med selskapets 
egenkapital. 
 
Kommunens aksjer er balanseført til kostpris da de er klassifisert som anleggsmidler. Dette medfører 
mulig nedskrivning da det årlig foretas verdivurdering av mulig reduksjon i aksjenes kostpris. Etter å ha 
vurdert kommunens aksjer har vi nedjustert verdien av aksjeposten slik at den minimum dekker 
kommunens andel av selskapets egenkapital pr. 31.12.2019.   
 

 

Selskapets navn Org-nummer

Inngående 

balanse 

01.01.2020

Utgående 

balanse 

31.12.2020

Endring i 

2020

Antall 

aksjer/ 

andeler

Eier-andel 

%

Egenkapitaltilførsel HKP 93/96-98/02 979 846 940  46 120 353      47 878 469      1 758 116      

Egenkapitalinnskudd KLP 938 708 606  9 772 657        10 625 740      853 083         0,17

Aksjer i Halden Arbeid og Vekst AS 917 715 378  2 200 000        2 200 000        -                 2 000        100,00

Aksjer i Østfold Energi AS 879 904 412  5 000 000        5 000 000        -                 5 000        7,14

Aksjer Storgata 7 Halden AS 987 584 947  12 407 930      12 407 930      -                 10 000      100,00

Aksjer Inspiria Eiendom AS 988 839 590  -                   -                   -                 137           0,64

Aksjer Haldenvassdragets kanalsels. 912 266 168  25 232             80 227             54 995           27 626      15,48

Aksjer Halden Byutvikling AS 980 687 791  -                   -                   -                 1 500        100,00

Aksjer Smart Innovation Norway AS 986 258 191  72 364             72 364             -                 40             3,16

Aksjer Siva Eiendom Halden AS 996 681 254  4 000 000        4 000 000        -                 4 000        20,00

Aksjer Drivhuset Østfold AS 998 251 346  100 323           56 328             -43 995          10             33,33

Aksjer Opera Østfold AS 923 724 826  250 000           250 000           -                 250           

Aksjer Alarmsentral Brann Øst AS 979 435 495  -                   -                   -                 609           0,92

Andel Rådyrfaret 8 Borettslag 986 002 251  100                  100                  -                 1               

Andel  Kvartetten Borettslag 986 383 328  100                  100                  -                 1               

Andeler Biblioteksentralen SA 910 568 183  3 000               3 000               -                 23             0,01

Andeler Halden Boligbyggelag 935 892 910  20 000             20 000             -                 200           0,5

Andelsbrev Berg Boligbyggelag -                 20                    20                    -                 20             

Andeler Kleiva Borettslag 943 479 291  1 200               1 200               -                 12             

Andeler Ostunet Bo&Miljøarb. 997 599 772  160 000           160 000           -                 32             

Totalt 80 133 279      82 755 478      2 622 199      
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6. Utlån - §5-11c 

 

Noten utlån oppsummerer balanseført utlån i kommunens balanse per 31.12.2020, der det fremkommer 
hvem utlånet gjelder, hvordan det er finansiert og eventuelle vesentlige tap. 
 

 
 

7. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler - §5-11d 

 

Samtlige av kommunens finansielle omløpsmidler er plassert i bankinnskudd per 31.12.2020, og vi har 
derav ingen finansielle instrumenter som er utsatt for vurdering i henhold til KRS 11. 
 

 

8. Finansielle eiendeler og forpliktelser – etter lov om sikring - §5-11e 

Halden kommune har per 31.12.2020, 7 rentebytteavtale, som sikringsinstrument tilknyttet kommunens 
langsiktige gjeld for å sikre forutsigbar rente. Rentebytteavtalen er en kontrakt mellom to parter tilknyttet 
et spesifikt lånebeløp, hvor det byttes rente, fast mot flytende, for å begrense variasjon i de fremtidige 
renteutgiftene som kommunen har.   
 

 
 

 

NOTE nr. 6: Utlån (finansielle anleggsmidler)

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, c)

Låntaker Utlån (beløp)
Finansiert med 

egne midler

Finansiert 

med lån
Vesentlig tap

Halden Byutvikling 52 209 693,00 Ja

Sosiale utlån via Lindorff 2 166 548,96 Ja

Sosiale Utlån Felix 154 469,26 Ja

Startlån via Lindorff 305 378 165,68
Ja, via 

Husbanken

Tapsdeling kr 1 090 473,53 hvorav 

kr 573 713,75 kommunens andel

Osgodsfondet 19 720,00 Ja

Avtalenummer Finansinstitusjon Formål med sikring Sikret beløp Endelig forfall Fastrente

Swap WSS2014111103626 DNB Rentesikring 100 000 000  20.08.2024 2,924 %

Swap 42338254FO-BBD3F Danske bank Rentesikring 100 000 000  26.02.2024 1,950 %

Swap 43402353FO-BC0MW Danske bank Rentesikring 150 000 000  10.03.2025 1,699 %

Swap 1671249/2373846 Nordea Rentesikring 100 000 000  09.03.2026 1,320 %

Swap 44567820FO-BCG9W Danske bank Rentesikring 100 000 000  26.05.2026 1,490 %

Swap 916583/1688061 Nordea Rentesikring 200 000 000  01.11.2028 4,670 %

Swap 1332946/1811676(677) (VAR) Nordea Rentesikring 200 000 000  06.04.2021 5-års swap +0,5%
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9. Lånegjeld - §5-12a 

 

Per 31.12.2020 har kommunen en langsiktig gjeld på kr 3 475 825 452,-. Lånegjelden er fordelt mellom 
kommunens innlån tilknyttet egne investeringer KL. §14-15, lån tatt opp og tildelt som tilskudd til 
investeringer i regi av Halden kirkelig fellesråd KL. § 14-16 og lån til videre utlån KL. §14-17 tatt opp hos 
Husbanken. 
 

 

Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet 

 

 
 

Lånegjelden som er angitt som kommunens øvrige virksomhet i tabell over fordeles slik 
 
Lån til kommunens egne investeringer eksl. VAR    1 951 232 484,-   
Lån til videre utlån(Startlån)       344 711 853,-    
Lån til andres investeringer i regi av Halden kirkelige fellesråd(anslag) 20 000 000,-  
   
Kommunens utgifter på gjeld tilknyttet selvkostområdene finansieres gjennom de brukerbetalinger 
kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter på gjeld tilknyttet øvrig virksomhet finansieres 
gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter). 
 
 
Lån som forfaller det kommende året og behov for refinansiering 
 

 
 

2020 2019

Kommunens samlede lånegjeld 3 475 825 452       3 227 574 534            

Andel knyttet til selvkostområder 1 159 881 114       1 026 297 273            

Vann 362 222 718         290 789 132               

Avløp 749 011 039         690 364 692               

Renovasjon 48 647 356           45 143 449                 

Andel knyttet til øvrig virksomhet 2 315 944 337       2 201 277 260            

Samlet gjeld til øvrig virksomhet - % 71,75 % 71,69 %

Samlet gjeld til selvkostområder - % 35,94 % 33,42 %

Lån til forfall Beløp til forfall Forfallsdato Type lån Refinansieres

Kommunalbanken 32 500           03.05.2021 Flytende rente Nei

Sparebank1 200 000 000  21.02.2021 Sertifikatlån Ja

Sparebank1 262 000 000  05.03.2021 Sertifikatlån Ja

Dnb 150 000 000  19.04.2021 Sertifikatlån Ja

Handelsbanken 220 000 000  04.05.2021 Sertifikatlån Ja

DnB 240 000 000  20.05.2021 Sertifikatlån Ja
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Sertifikatlån har en maksimal løpetid på 1 år da de er omsettelige verdipapirer, og derfor står kommunens 
5 sertifikater til forfall i 2021, da disse vil refinansieres innen sitt forfall. Videre vil et lån i kommunalbank 
med flytende rente forfalle. Resterende beløp til forfall innløses i sin helhet og refinansieres ikke.  
 
Kommunen vil ta opp nye lån i henhold til myndighet gitt i budsjettvedtak for 2021, for å finansiere 
investeringer i regnskapsåret 2021. Behovet for låneopptak vil vurderes opp imot investeringstakten og 
krav til avdragsbetaling i 2021. 
 
Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långiverne  
 

 
 

 

Tabellen nedenfor viser kommunens totale gjeldsforpliktelse ved årsslutt. 
 

Regnskapsførte 

forpliktelser 

31.12.2020 31.12.2019 Endring 

Eksterne lån 3 475 825 452 3 227 574 534 -248 250 918 

Pensjonsforpliktelse 2 805 702 223 2 837 585 670 31 883 447 

Annen kortsiktig gjeld 130 414 674 134 741 351 4 326 677 

Garantier 14 014 794 18 357 896 4 343 102 

Sum gjeldsforpliktelser 6 425 957 143 6 218 259 451 -207 697 692 

 

 

 

 

 

 

 

Løpetid og rente tabell 2020 2019
Gj. Værende 

løpetid

Gj. Snitt rente 

låneporteføljen

Kommunens samlede lånegjeld         3 475 825 452         3 227 574 534 18 år 1,053 %

    Fordelt på følgende kreditorer

Forretnings- og sparebanker - flytende 

Forretnings- og sparebanker - fast rente

Kommunalbanken - flytende rente         1 220 722 626            992 687 626 19 år  og 11 mnd

Kommunalbanken - fast rente            650 000 000 13år  og  9mnd

Husbanken - flytende rente            267 824 430            240 981 238 18 år og 7 mnd

Husbanken - fast rente            165 278 397            176 905 671 18 år og 8 mnd

Sertifikatlån         1 071 999 999         1 566 999 999 

Obligasjonslån            100 000 000            250 000 000 

Gjeld til andre

Gjeld til kommunale foretak

Gjeld til interkommunalt samarbeid
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10. Avdrag på lån - §5-12b 

 

Avdrag på lån i drift 

Det skal opplyses om størrelsen på minimumsavdraget beregnet etter kommuneloven § 14-18 første 

ledd. Det skal også opplyses om sum avskrivninger, verdien på lånegjelden og verdien på de varige 

driftsmidlene som ligger til grunn for beregningen. Hvis mottatte avdrag på videreutlån er brukt til å 

betale avdrag på lån til formål som nevnt i § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal det opplyses om 

beløpet og hvordan minimumsavdraget er korrigert for dette. 

 

Note viser at det er betalt kr 120 689 876 i avdrag for regnskapsåret 2020. Det beregnede 

minimumsavdraget etter kommunelovens §14-18, 1 ledd er kr 120 538 967, som viser til at det er betalt 

150 909 mer en lovens minimum i avdrag.  

Beregning følger for å vise beregningsmetode. 

Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔𝑠𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 01.01
  · Langsiktig gjeld pr 01.01 = Minimumsavdrag 

132 763 393

3 181 658 334
  · 2 870 224 513 = 119 768 800,- 

Beregningen viser et lavere beløp enn det kommunen har betalt etter §14-18, 1 ledd i tabell over. Årsaken 

til dette er at gjeld og anleggsmiddel verdi tilknyttet tomter som ikke er avskrivbare er tatt ut av 

beregning. Tomter er ikke avskrivbare, men gjelden tilknyttet tomteanskaffelse må vi fortsatt nedbetale 

avdrag på. Kommunen har sidestilt en egen beregning av avdrag på tomtegjeld basert på gjeldens 

NOTE nr. 10: Avdrag på lån

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, b)

Minimumsavdrag Beløp

Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd 120 538 967       

Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån 0

Betalte avdrag 120 689 876

Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag -150 909

Avskrivninger

Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 31.12 3 181 658 334

Bokført verdi lånegjeld 31.12 2 870 244 513

Avskrivninger 132 763 393,00
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størrelse, verdi tomteanskaffelser og en fastsatt levetid på 40 år for den aktuelle gjelden. Den beregnede 

gjeld å betale tilknyttet tomter beløper seg til kr 788 974,-.  

Inkludert i årets avskrivinger er det også et beløp på kr 20 848,- i avskriving som er korrigert for i 

beregning av minimumsavdrag. Det er slik at avskriving av et driftsmiddel kan starte året det anskaffes 

eller senest året etter. Starter avskriving inneværende år, så skal dette korrigeres for ved beregning av 

minimumsavdrag.  

Avdrag på lån i investering 

 

I investeringsregnskapet belastes avdrag på lån til videre utlån. Alle videre utlån har sin gjeld plassert hos 

Husbanken, hvor utestående gjeld per 31.12.2020 er kr 344 711 853,-. Vi betaler alle avdrag etter oppsatt 

nedbetalingsplan, der husbankens lån har en løpetid på 20 år. Lånegjelden vi har i Husbanken er plassert 

både i flytende og fast rente og har en gjenværende levetid på ca. 18,5 år.  

Det er i 2020 betalt avdrag i investeringsregnskapet på kr 20 542 446,-, hvorav kr 573 713,75 er 

kommunens andel av tapsdeling med Husbanken.  

Det mottas også innbetalinger av ekstraordinære avdrag fra låntakere som har videreformidlingslån. 

Disse avdragene avsettes på bundet investeringsfond ved regnskapsavslutningen og kan nyttes til nye 

videre utlån, nyttes for redusere behov for låneopptak eller nedbetales på eksisterende lånegjelden i 

Husbanken. 

Utestående på fond ligger kr 41 816 720,- og det holdes løpende dialog med enhet som administrerer 

videreformidlingslån for å sikre at midlene på fond blir nyttet til best forvaltning og i henhold til 

budsjettfullmakt tilknyttet låneopptak til videreformidling.  

Kommunen har løst sin regnskapsføring slik at all bokføring tilknyttet videre utlån, skjer på egne kontoer, 

for at vi enkelt kan skille gjeld, avdrag og ubrukte lånemidler tilknyttet videre utlån, fra kommunens øvrig 

drift. 

 

Oversikt gjeld pr 31.12.2020 Vedtatt / budsjett Regnskapsført 

Låneopptak formidlingslån 70 000 000 40 000 000 

Låneopptak øvrig 629 920 000 350 000 000 

Gjeld pr 01.01.2020 3 227 574 534 3 227 574 534 

Betalte avdrag 2020 141 232 322 -141 232 322 

Avskrevet gjeld Husbanken 0 -516 760 

Gjeld pr 31.12.2020 3 786 262 212 3 475 825 452 
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11. Pensjonsforpliktelser - § 5-12c 

 
 

 

Note 11  Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Premiefond

2020

Innestående på premiefond 01.01. 123 439 068        

Tilført premiefondet i løpet av året 193 032 533        

Bruk av premiefondet i løpet av året 1 697 767-           

Innestående på premiefond 31.12. 314 773 834        

Regnskapsføring av pensjon

Pensjonsordningen  omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet 

pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Halden kommunale pensjonskasse, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse 

(SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. 

Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Etter § 3-5 og § 3-6  i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger 

om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 

pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet 

pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen med 1/7 per år for 

premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 

til 2010.

Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses om dersom den er vesentlig for å 

vurdere økonomisk utvik ling og stilling.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i 

året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd  nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har 

hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2020 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 11.173.002,- lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. 

(12.748.392,28 inkl. arbeidsgiveravgift)

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og 

langsiktig gjeld.
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HKP KLP SPK

4,00 % 4,00 % 3,50 %

3,50 % 3,50 % 3,50 %

2,48 % 2,48 % 2,48 %

2,48 % 2,48 % 2,48 %

2020 2 019                  

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 106 616 543 108 083 040      

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 98 771 800 107 618 773      

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -119 322 050 -122 423 033    

Adminstrasjonskostnad 12 296 918

A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 98 363 211 93 278 780          

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 173 133 586

C Årets premieavvik (B-A) 74 770 375 -93 278 780         

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet 2020 2 019                  

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 173 133 586 -                     

C Årets premieavvik -74 770 375 93 278 780          

D Amortisering av tidligere års premieavvik 59 430 699

E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering  (SUM B:D) 157 793 910 93 278 780          

G Pensjonstrekk ansatte 21 272 147

Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 136 521 763 93 278 780          

Akkumulert premieavvik 2020 2 019                  

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 272 520 543 260 045 970        

Årets premieavvik 74 770 375 -93 278 780         

Sum amortisert premieavvik dette året -59 430 699 -                     

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 287 860 219 166 767 190        

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 40 588 291 23 514 174

Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 328 448 510 190 281 364        

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2020 2 019                  

Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01. -74 726 712 82 533 476          

Årets premieavvik -74 770 375 -84 905 349         

Estimatavvik 14 688 954 -72 354 838         

Virkningen av planendringer -163 971 039 -                     

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. -298 779 172 -74 726 712         

Herav: -                    -                     

Brutto pensjonsforpliktelse 2 825 991 034 2 848 122 137     

Pensjonsmidler -3 124 770 206 -2 922 848 849    

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 6 834 888 13 661 357          

Forventet årlig G- og pensjonsregulering  

Pensjonskostnad og premieavvik

Forventet avkastning pensjonsmidler 

Diskonteringsrente 

Forventet årlig lønnsvekst 

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik 

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
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12. Garantier - §5-12d 

 
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner   
krever oversikt over de garantiansvar den enkelte kommune har ved utgangen av regnskapsåret, angitt i 
note. Det skal opplyses om garantiens totale beløp, hvem det er stilt garantiansvar for og når det utløper, 
type garanti og total garantiramme. 
 
Vedtak om garantiansvar foretas med bakgrunn i forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i 
kommuner og fylkeskommuner av 01.01.2020 og KL § 51. Kommunens garantier vedtas av 
kommunestyret og gis som simpel kausjon. Vedtak om garantiansvar trenger statlig godkjennelse av 
departementet, med unntak av der garantiansvaret er lavere enn kr 7 000.000. Kommunens eiendeler 
kan ikke stilles til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 
 

 
 

 

13. Fondsnote - §5-13a 

 

 
 

Bollerød FUS Barnehage 3 750 000              -                            2020 Kausjon

Harekas Barnehage 5 500 000              3 350 252,00          2029 Kausjon

Åkerholmen Barnehage 9 500 000              4 172 756,00          2035 Kausjon

Småkryp Pedagogiske Tjenester AS 4 300 000              -                            2040 Kausjon

Sameiet Ulvåsveien 2 294 510              1 086 351,00          2029 Kausjon

Distriktsbase Osbekkgata 7 500 000              2 231 213,67          2034 Kausjon

Hovsveien FUS Barnehage 9 602 000              3 174 221,30          2033 Kausjon

Sum garantiansvar 42 446 510            14 014 793,97        

Garanti gitt til lånetaker Garantibeløp

Garantiansvar pr. 

31.12 2020

Garantiens 

utløp Type garanti

NOTE nr. 13: Vesentlige bundne fond

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, a)

Bunde fond - formål Bokført verdi 01.01. Avsetning Bruk Bokført verdi 31.12.

Bundne driftsfond 3 102 515                   226 795                    3 329 310                   

Selvkostfond - drift 18 225 715                 8 647 402                26 873 118                 

Øremerket statstilskudd drift 28 054 644                 17 346 150              45 400 793                 

Næringsfond/Kraftfond

Gavefond - drift 15 189                         892 617                    907 806                       

Sum bundne driftsfond 49 398 063,00 27 112 964,00 0,00 76 511 027,00

Bundne investeringsfond 51 956 504                 19 320 014              71 276 945                 

Øremerket statstilskudd investering 1 996 111                   255 026                    1 741 085                   

Gavefond - investering

Sum bundne inv. Fond 53 952 615,00 19 320 014,00 255 026,00 73 018 030,00
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Kommentar til bundne fond av vesentlig størrelse tilknyttet investering og drift 
 
Noten i tabell over viser at netto bevegelsen på bundne drifts- og investeringsfond gir en avsetning til 
eller bruk av fond i balanseregnskapet. Jeg vil i punkter nedenfor oppsummere de vesentligste 
endringene tilknyttet bundne fond. 
 

• Avsetning til bundne investeringsfond gjelder ekstraordinære avdrag mottatt på videre utlån. 
Denne beløp seg til kr 19 317 215,- i investeringsregnskapet.  

 

• Avsetning til selvkostfond drift har økt da det er store overskudd tilknyttet selvkostområde avløp 
og vann, på henholdsvis 6,4 mkr og 3,6 mkr, Videre har også feiervesen og byggesak overskudd 
avsatt til fond med henholdsvis 1,4 mkr og 1 mkr. Tilknyttet havn er det brukt av fond som følge 
av finansieringen til nytte havnekontor på 5,7 mkr, samt at et årsresultat på havn gir et overskudd 
på 1,9 mkr inn til fond. Disse større belastningene i fondsgruppen virker inn på en netto avsetning 
i balanseregnskapet på kr 8,6 mkr.  
 

• Avsetningen øremerkede statstilskudd drift består av mange ulike tildelinger relatert til 
kommunalenhetene i kommunen, hvor det søkes om ulike tilskuddsmidler som føres som 
driftsprosjekter gjennom året og avsettes til fond om midler står ubrukt ved årets slutt. Midler 
som er del av årets netto avsetning på kr 17,3 mkr og står på fond er: 
 

o Nav: Prosjekt Tidlig identifisering og kunnskaps økning, kvalifiseringsprogram, 
vertskommunetilskudd velferdspiloten, Halden IPS, Covid-19 raskere tilbake på sporet.  

o Skole: Styrking av helsestasjon, svømmeopplæring barnehager, etterutdanning 
lærere/digitale ferdigheter, den teknologiske skolesekken, innkjøp av digitale læremidler, 
tilskudd til veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere.  

o Helse: Boligtilskudd etablering og tilpasning, midler tilknyttet integrering og mangfold, 
kompetansemidler fra fylkesmannen til helsesektor, rekrutering fastleger, prosjekt 
sårbare eldre med flere.  

o Teknisk: Tiltakspakke til Covid-19 pandemien til Vedlikehold, rehabilitering og 
oppgradering av hvor restmidler er avsatt til bruk i 2021.  

o Samfunnsutvikling: Fritidskortet, Covid-19 krisepakke i kultursektoren med flere. 
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14. Selvkostgebyrer - §5-13b 

 
Et negativt selvkostresultat på selvkosttjenestene kart og oppmåling samt plan og eierseksjonering 
dekkes inn av fondsmidler der disse finnes. På området plan og eierseksjonering er det ikke tilstrekkelig 
med fondsmidler og siden det ikke er vedtatt full selvkost på området dekkes resterende underskudd i 
kommunens driftsregnskap.  
 
For området avløp er det vedtatt full selvkost og for området renovasjon er det lovpålagt full selvkost. 
Selvkostresultat for disse områdene viste i 2019 et underskudd som ble ført mot memoriakonto i 
årsoppgjør for 2019. Dette underskuddet er for 2020 dekket inn og resterende overskudd er ført mot de 
respektive områdene sine bundne driftsfond.  
 
Regnskap for selvkostområdene vann, feiing, slam og byggesak viser et positivt selvkostresultat. 
Overskudd er avsatt til de ulike områdene sine bundne driftsfond.   
 

Avsetninger og bruk av avsetninger

Beløp

119 017 994,32

54 206 184,43

-26 800 000,00

146 424 178,75

Beholdning fra balanse 31.12.2020 146 424 178,75

Differanse 0,00

Beløp

76 699 240,14

2 187 385,31

-4 404 300,38

74 482 325,07

Beholdning fra balanse 31.12.2020 74 482 325,07

Differanse 0,00

Beholdning 01.01.2020

Avsetninger til fondet

Bruk av fondet

Beregnet beholdning 31.12.2020

Disposisjonsfond

Ubundne investeringsfond

Beholdning 01.01.2020

Bruk av fondet

Avsetninger til fondet

Beregnet beholdning 31.12.2020

Beløp

49 398 062,80

44 141 302,14

-17 028 337,22

76 511 027,72

Beholdning fra balanse 31.12.2020 76 511 027,72

Differanse 0,00

Beløp

53 953 042,60

19 064 987,57

0,00

73 018 030,17

Beholdning fra balanse 31.12.2020 73 018 030,17

Differanse 0,00

Bundne driftsfond

Beholdning 01.01.2020

Avsetninger til fondet

Beregnet beholdning 31.12.2020

Bundne investeringsfond

Beholdning 01.01.2020

Avsetninger til fondet

Bruk av fondet

Beregnet beholdning 31.12.2020

Bruk av fondet
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Et positivt selvkostresultat avsettes til fond og skal som hovedregel tilbakeføres innbyggerne/brukere 
innen fem år. Tilsvarende dekkes et eventuelt underskudd inn, senest innen 5 år. Per 31.12.2020 er saldo 
på fond for vann, avløp, renovasjon, slam, kart- og oppmåling og byggesak positive. Fremførbart 

Samlet etterkalkyle 2020 Vann Avløp Renovasjon Feiervesen Totalt

    Gebyrinntekter -43 918 801            -77 376 818                -42 805 812                 -6 459 886                -170 561 317           

    Øvrige driftsinntekter -151 773                  -1 630 962                  -1 795 445                   -793 120                   -4 371 300                

Driftsinntekter -44 070 574            -79 007 780                -44 601 257                 -7 253 006                -174 932 617           

    Direkte driftsutgifter 21 274 115              30 207 209                 40 871 484                   5 188 701                 97 541 509               

   Avskrivningskostnad 11 932 311              29 025 510                 1 618 997                     11 808                       42 588 626               

   Kalkulatorisk rente 5 918 349                11 341 359                 249 355                        7 878                         17 516 941               

Indirekte driftsutgifter 1 352 487                1 729 509                    1 220 943                     624 720                     4 927 659                 

Driftskostnader 40 477 262              72 303 587                 43 960 779                   5 833 108                 162 574 735             

Resultat -3 593 313              -6 704 193                  -640 479                       -1 419 898                -12 357 882             

Vedtatt subsidiering av tjenesten -                            -                                -                                 -                             -                             

Avsetning til selvkostfond -3 593 313              -6 704 193                  -640 479                       -1 419 898                -12 357 882             

Bruk av selvkostfond -                            -                                -                                 -                             -                             

Dekningsgrad

(Sum inntekter/sum utgifter)*100 109 % 109 % 101 % 124 %

Selvkostgrad

(Sum innt/(sum utg+avsetn+bruk av fond) 100 % 100 % 100 % 100 %

Samlet etterkalkyle 2020 Slam Kart og oppmåling Plan og eierseksjon Byggesak Totalt

    Gebyrinntekter -1 846 566              -1 894 711                  -804 475                       -8 981 973                -13 527 725             

    Øvrige driftsinntekter -409 093                  -366 882                     -928 712                       -958 717                   -2 663 404                

Driftsinntekter -2 255 658              -2 261 593                  -1 733 187                   -9 940 690                -16 191 128             

    Direkte driftsutgifter 1 856 106                2 056 960                    2 852 725                     8 366 512                 15 132 303               

   Avskrivningskostnad 194 157                   -                                -                                 -                             194 157                     

   Kalkulatorisk rente 37 963                      1 210                            -                                 507                             39 680                       

Indirekte driftsutgifter 69 874                      268 333                       218 240                        588 153                     1 144 600                 

Driftskostnader 2 158 100                2 326 503                    3 070 965                     8 955 172                 16 510 740               

Resultat -97 558                    64 910                         1 337 778                     -985 518                   319 612                     

Vedtatt subsidiering av tjenesten -                            -                                -                                 -                             -                             

Avsetning til selvkostfond 97 558                      -                                -                                 985 518                     1 083 076                 

Bruk av selvkostfond -                            64 910                         76 745                           -                             141 655                     

Dekningsgrad

(Sum inntekter/sum utgifter)*100 105 % 97 % 56 % 111 %

Selvkostgrad

(Sum innt/(sum utg+avsetn+bruk av fond) 100 % 95 % 55 % 100 %

Fondsføring 2020 Vann Avløp Renovasjon Feiervesen Totalt

Saldo selvkostfond 01.01.2020 -3 125 388                     -                                -                                 -                             -3 125 388                

Fremførbart underskudd fra 2019 -                                  287 417                       520 527                        -                             

Avsetning til selvkostfond -3 593 313                     -6 416 776                  -119 951                       -1 419 898                -11 549 938             

Bruk av selvkostfond -                                  -                                -                                 -                             -                             

Renteinntekt/-kostnad selvkostfond -68 416                          -42 599                        2 784                             -9 868                        -118 099                   

Fremførbart underskudd 2020

Saldo selvkostfond 31.12.2020 -6 787 117                     -6 459 375                  -117 167                       -1 429 766                -14 793 425             

Fondsføring 2020 Slam Kart og oppmåling Plan og eierseksjon Byggesak Totalt

Saldo selvkostfond 01.01.2020 -1 237 809                     -1 898 662                  -76 745                         -                             -3 213 216                

Fremførbart underskudd fra 2019 -                                  -                                -                                 -                             -                             

Avsetning til selvkostfond -97 558                          -                                -                                 -985 518                   -1 083 076                

Bruk av selvkostfond -                                  64 910                         76 745                           -                             141 655                     

Renteinntekt/-kostnad selvkostfond -17 884                          -25 940                        -                                 -                             -43 824                     

Fremførbart underskudd 2020

Saldo selvkostfond 31.12.2020 -1 353 251                     -1 859 692                  -                                 -985 518                   -4 198 462                
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underskudd fra 2019 for områdene avløp og renovasjon er i tillegg dekket inn. Pr. 31.12.2020 finnes det 
ikke fondsmidler for området plan og eierseksjonering  
 

 
 

 
 

For selvkostområde Tilsyn spredte avløp, som er hjemlet i forurensingsloven, er det ikke anledning for 
kommunen å subsidiere tjenesten. Tilsvarende skal et eventuelt overskudd avsettes til bundet driftsfond. 
Regnskapet for 2018 ble avsluttet uten at korrekt føring mot memoriakonto ble utført. Overskuddet for 
2019 ble derfor avregnet mot underskudd i 2018 og differanse mellom disse ble ført som fremførbart 
underskudd på memoriakonto. Dette underskuddet er i 2020 dekket inn, resterende overskudd er avsatt 
til driftsfond. 

Tilsyn spredte avløp Regnskap 2018 Regnskap 2019 Regnskap 2020

Bruttolønn 741 509              215 514              360 573              

Driftsutgifter 166 360              95 434                 219 289              

Driftsinntekter -571 238             -571 873             -655 567             

T O T A L T 336 630              -260 926             -75 705               

Fondsføring 2020 Tilsyn spredte avløp

Saldo selvkostfond 01.01.2020 -                                  

Fremførbart underskudd fra 2019 75 705                            

Avsetning til selvkostfond -35 540                          

Bruk av selvkostfond -                                  

Renteinntekt/-kostnad selvkostfond 279                                  

Fremførbart underskudd 2020 -                                  

Saldo selvkostfond 31.12.2020 -35 261                          
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15. Finansielle anleggsmidler - §5-13c 

 

Halden kommunen har ingen markedsbaserte finansielle anleggsmidler per. 31.12.2020. 
Ved et eventuelt salg av finansielle anleggsmidler, skal dokumenteres i note i årsregnskapet hvorvidt 
kommunen har fått avkastning på sin innskutte kapital.   
Halden kommune har ikke foretatt salg av finansielle anleggsmidler i 2020. 
 
 

16. Ytelser til ledende personer i virksomheten - §5-13d 

 

 
 
 

17. Ytelser til revidering - §5-13e 

 

Tabellen nedenfor viser hvor mye Halden Kommune har brukt på revisjonsoppdrag i 2020 og hvor mye 
Halden Kommune brukte i 2019. Det gjøres oppmerksom på at både ordinært avtalt honorar og 
eventuelle tilleggsoppdrag er med i oppstillingen nedenfor. 
 
 

 2020 2019 

Honorar for regnskapsrevisjon 805 375,- 956 897,- 

Honorar for forvaltningsrevisjon 551 036,- 886 137,- 

Honorar for eierskapskontroll og rådgivning 607 872,-  

Sum 1 964 283,- 1 843 034,- 

 

 

 

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, d)

Lovtekst:

Kommunedirektør 1 475 000                4 400                        4 493                                 

Ordfører 820 942                    4 400                        

Varaordfører 456 079                    4 400                        

Eventuelt annen 

tillegssgodtgjørelse
BonusFast godtgjørelseBrutto lønn

NOTE nr. 16: Ytelser til ledende personer

d) Det skal opplyses om ytelser til ledende personer i virksomheten.
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18. Vesentlige forhold - §5-15 

 

Likviditet 
Kommunens driftslikviditet ved utgangen av 2020 er 281,70 mkr 
Ved utgangen av 2019 var kommunens driftslikviditet 291,23 mkr og ved samme tidspunkt i 2018 var 
driftslikviditeten 305,26.  
Samtidig viser ubrukte lånemidler en saldo på 100,55 mkr ved utgangen av 2020  , ved utgangen av 2019 
viste det 167,07 mkr, mens den ved utgangen av 2018 viste en saldo på 144,05 mkr. 
 
Tvister og øvrige rettsforhold 
Halden Kommune er engasjert i flere saker hvor utfall og avgjørelse ikke er gjort på tidspunkt for 
regnskapsavleggelse. 
 
Følgende rettstvister er til behandling: 
 

• Det er stilt krav om betaling for tomt på et skoleområde kommunen eier. Kravets størrelse er ikke 
gitt og sakens utfall er uavklart. Ingen endring siden regnskapsavleggelse i 2016.  

• Tvist mellom Halden kommune og Bufdir som omhandler hvorvidt kommunen skal betale mer 
enn kommunal egenandel knyttet til tre plasseringer etter barnevernloven. Halden kommune har 
mottatt 3 krav hvorav kommunen ikke imøtekom disse. I en av tre saker imøtekommer Halden 
kommune delvis kravet om å dekke andel over kommunens egenbetaling. I brev i 2020 ble det 
rettet 3 krav men Halden kommune imøtekommer ikke disse. Kommuneadvokaten har saken. 
Ingen uterligere dialog fra Bufdir ved inngangen til 2021.  

 
Varslede uspesifiserte krav på erstatning grunnet manglende oppfølging, begått feil eller unnlatelser fra 
barnevernstjenesten: 
 

• To saker med varslet erstatningssøksmål hvor kommunen har avvist kravet. Kommuneadvokaten 
har saken. 

• Sak om erstatning med uspesifisert krav, hvor barn ble tilbakeført til hjemmet etter feil begått av 
barnevernet. Kommunen avviste krav og ingen ytterligere henvendelser er mottatt. 
Advokatfullmektig hos kommuneadvokaten har saken. 

• Varsel om søksmål mot kommunen for manglende oppfølging fra barnevernet der 
foreldelsesfristen er suspendert til 01.06.2020. Spørsmålet om årsakssammenheng er under 
utredning.  

• Krav mottatt av barneverntjenesten. Rettsgrunnlag, anførsler og omfang er ikke kjent pr dags 
dato. Kommuneadvokaten har saken og avventer opplysninger i saken 

 
Øvrige rettsforhold som berører kommunen og dens finansielle stilling:  
 

• Retur av signerte avtaler vedrørende gjeldskonverteringen av kortsiktig gjeld tilknyttet Halden 
Byutvikling, hvor gjeld omgjøres til aksjekapital for å bedre selskapets egenkapital, er gjennomført 
og registrert med endring i foretaksregisteret. Administrasjonen samarbeider med styreleder om 
en hensiktsmessig fremtidig omorganisering. Saken håndteres av jurist hos kommuneadvokaten. 
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Tap på fordringer og andre usikkerhetsmomenter 
Kommunen har i regnskap for 2020 gjort vurderinger og bokføringer tilknyttet det totale behovet for 
avsetninger til tap på fordringer og andre usikkerhetsmomenter. Avsetningene beløper seg totalt til 17,1 
mkr.  
 
Avsetningene følger oppsummert nedenfor. 

• Fremtidig tap på kundefordringer er etter vurdering av ubetalte reskontroposter i regnskapet 
vurdert til 4,3 mkr.    

• Avsetning til ikke-behandlede fakturaer(tidsbegrep) og anordning settes til 4,5 mkr ved 
regnskapsavleggelsen for 2020.    

• Avsetning av skatt tilknyttet næringsregnskapet på Rokke avfallsanlegg for regnskapsåret 2020 
beløper seg til 1,8 mkr.  

• Avsetning tilknyttet pensjonskostnad relatert til en pensjonsavtale opprettholdes lik avsetningen 
gjort i 2018 på 1,9 mkr. 

• Avsetninger relatert til usikre forpliktelser er satt til 4,3 mkr.  

• Vedtatt driftstilskudd som finansiering av Tistedalshallen 10 mkr. 

• Vedtatt tilskudd til HKP som delinnfrielse av Fayegården 10 mkr. 
 
 

19. Prinsipp for bokføring – god kommunal regnskapsskikk - §5-15 
 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, gjeldende forskrifter og god 
kommunal regnskapsskikk.  
 
Regnskapsprinsipper 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Ingen regnskapsføring av tilgang eller bruk av midler 
forekommer kun i balansen.  
 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger for året er tatt 
med i årsregnskapet, enten de er forfalt eller ikke. For lån er kun den andelen som faktisk er brukt i løpet 
av året ført i investeringsregnskapet. Den andelen som ikke er brukt, blir registrert på memoriakonto.  
 
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved 
tidspunktet for regnskapsavleggelsen er det registrert et anslått beløp i årsregnskapet. 
 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. 
Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte 
verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra 
næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som 
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anleggsmidler.Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 
 
Kommunen legger KRS nr. 4 til grunn for avgrensningen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skillet mellom vedlikehold og påkostning av 
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i 
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden 
ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 
 
Klassifisering av gjeld 
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens §14-14 første ledd som henviser til §14-15 for 
låneopptak som gjelder lån til egne investeringer. Ut over det er langsiktig gjeld tilknyttet 
kommunelovens §14-14 første ledd som henviser til §14-17 og gjelder lån til videre utlån. 
 
Vurderingsregler 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle 
omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.  
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert 
til anskaffelseskost. Anleggsmidler har en begrenset økonomisk levetid og avskrives med like store årlige 
beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet 
og tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er vurdert i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap 
og årsberetning.  
 
Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig 
verdi i balansen. 
 
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger 
(gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs 
periodiseres over løpetiden til lånet som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for 
obligasjoner som holdes til forfall. 
 
Selvkostberegninger 
Innenfor de områdene der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av 
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og 
regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003.  
For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges 
samme retningslinjer. 
 
Mva-plikt og mva-kompensasjon 
Kommunen følger reglene i Lov om merverdiavgift for de tjenesteområdene som er omfattet av denne 
loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen kompensasjon i henhold til Lov om 
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner. Mottatt kompensasjon for betalt merverdiavgift er 
finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. 
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20. Investering i nybygg og nyanlegg - §5-15 
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Regnskap og vedtatte utgiftsrammer for større investeringsprosjekter knyttet til nybygg og 
anleggsinvesteringer: 
 

 

Prosjekt: P6363 Nytt reservebehandlingsanl Asak - sikring av vannforsyning (sammenkoblin MVA:60Budsjett 2020 Regnskap 2020

30100 Fast lønn -                      391 735             

31950 Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr -                      164 550             

32309 Nyanlegg 70 000 000       -                      

32700 Konsulenttjenester -                      2 209 638          

32850 Kjøp av bygg og anlegg -                      40 317 878       

36504 Andre inntekter, avg.pliktig -                      13 895-               

T O T A L T 70 000 000       43 069 905       
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Etter krav fra Mattilsynet må Halden kommune sin vannforsyning sikres. Kommunen er pålagt å levere 
drikkevann til alle innbyggere, dette innebærere at man trenger en reserveløsning til dagens 
vannbehandlingsanlegg Lille Erte i tilelle denne av ulike årsaker skulle falle ut, bli forurenset, kollapse e.l. 
Det er forespurt nabokommuner om eventuelt samarbeid, men ingen av våre nabokommuner har i dag 
kapasitet til dette. Undersøkelser viser da at kommunen kommer mest fordelaktig ut av dette ved å 
etablere et eget reserveanlegg på HK’s tomt ved gamle Asak skole. Der finnes nærhet til råvann i 
Femsjøen, samt nærhet til vår nye ringledning for vann. Plassering kan ikke bli bedre.  
 

 
 

Investeringen innebærer separering av vann- og avløpsledninger og er en del av hovedplan for VA. 
Separering av nettet vil si at det legges en ledning for spillvann (avløp fra wc, sluk, dusj osv.) Dette vannet 
føres til det kommunale renseanlegget for rensing. Samtidig legges det en overvannsledning som tar vann 
fra tak, gårdsplasser, veier osv., og fører dette vannet til en resipient, for eksempel havnebassenget, bekk 
el. Etter at anlegget er ferdigstilt sendes det beskjed ut til eventuelle huseierne som da må legge om sine 
private stikkledninger på samme måte. Gamle, kommunale vannledninger blir samtidig skiftet ut. Halden 
Kommune har gjennom flere år gjennomført saneringsprosjekter (vann- og avløpsprosjekter) rundt i 
kommunen. Disse har vært delt opp i hovedplan VA, samt mange enkeltprosjekter med egen bevilgning. 
Fra 2020 ble alle prosjekt som går ut på å separere og oppgradere vann- og avløpsnettet samlet i en 
bevilgning under hovedplan VA og det er opprettet egne prosjekt for alle områder som separeres, dette 
for å holde god kontroll på regnskapene. Budsjettmidler ligger inne i P6267. 

Prosjekt: P6331 Karl Johansgt. Mette Mengsgt. Wærnsgt. Marcus Nilsensgt. - VA MVA:60Budsjett 2020 Regnskap 2020

30100 Fast lønn -                   16 117               

30400 Overtid -                   3 671                  

30900 Pensjonsinnskudd HKP -                   1 571                  

30990 Arbeidgiveravgift -                   2 771                  

31950 Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr -                   12 000               

31953 Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser -                   13 500               

32202 Leie/leasing maskiner og biler internt -                   15 775               

32302 Bygningsmessige arbeider (varer) -                   154 346             

32309 Nyanlegg -                   27 306 282       

32700 Konsulenttjenester -                   1 471 715          

T O T A L T -                   28 997 748       
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Investering innebærer å bygge 10 stk boliger på en tomt som er i halden kommune sin eie. Prosjektet 
gjennomføres i samarbeid med en foreldregruppe på 5-6 familier. Eierne av leilighetene vil være brukere 
med behov for personlig brukeroppfølging. I tillegg til boligene inneholder bygget også en base for Halden 
Kommune slik at tjenesten kan gi bistand herfra på en effektiv og god måte. Boligene finansieres delvis 
med tilskudd fra Husbanken samt salg av boliger til beboerne.  
 
 

 
 

Kommunen har en målsetting om å få flest mulig abonnenter over til kommunalt nett. Det 
utbetales tilskudd til abonnenter som ved pålegg får store utgifter til separering av sine private 
stikkledninger. Kommunen kjøper seg rettighet til å bruke privat avløpsnett og blir på den måten en 
andelseier. 
 

Prosjekt: P3082 Bolig til yngre utviklingshemmede MVA:88 Budsjett 2020 Regnskap 2020

30100 Fast lønn -                      397 745             

30900 Pensjonsinnskudd HKP -                      72 559               

30901 Pensjonsinnskudd lærere SPK -                      703                     

30990 Arbeidgiveravgift -                      67 267               

31950 Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr -                      101 100             

31951 Kommunale avgifter -                      23 680               

32000 Inventar og utstyr -                      11 514               

32001 Edb/IT-utstyr/programvare -                      29 802               

32300 Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) 29 707 538       26 995 933       

32301 Bygningsmessige arbeider (arbeid) -                      30 450               

32302 Bygningsmessige arbeider (varer) -                      1 942                  

32700 Konsulenttjenester -                      16 000               

32707 Kjøp av intern arbeidskraft -                      66 625               

32851 Dok.avg. og tingl.geb. bygg og anlegg -                      4 600                  

34290 Merverdiavgift investeringsregnskapet 7 426 885          6 722 222          

35001 Byggelånsrenter -                      193 351             

37290 Momskomp. investeringsregn. 7 426 885-          6 722 222-          

T O T A L T 29 707 538       28 013 273       

Prosjekt: P6288 Trykkavløp MVA:60 Budsjett 2020 Regnskap 2020

30100 Fast lønn -                      299 853             

32309 Nyanlegg 19 152 869       -                      

32850 Kjøp av bygg og anlegg -                      16 994 223       

T O T A L T 19 152 869       17 294 076       
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Det har, de siste årene, vært store bruksrestriksjoner på kaifront Ytre Mølen og det er dermed behov for 
oppgradering slik at tilbudet til næringslivet opprettholdes og økes. Investering går da ut på å bedre 
grunnforholdene i havneområdet slik at man kan bruke området til lagring og industriell kai. Området har 
de siste to årene gjennomgått en oppgradering av kaifront samt heving av plassen slik at vi kan ta imot 
mer og flere kunder. I enhetens strategi er utvikling og satsning på havn og nærområdet Mølen en viktig 
del av mulighetene for vekst. Investering omfatter ny havnefront, heving og avretting av arbeidsflate 
samt infrastruktur for utvikling av området til nye tjenester.  
 

 
Halden Kommune har gjennom flere år gjennomført saneringsprosjekter (vann- og avløpsprosjekter) 
rundt i kommunen. Disse har vært delt opp i hovedplan VA (ca. 50mill), samt mange enkeltprosjekter 
med egen bevilgning. Fra 2020 ble alle prosjekt som går ut på å separere og oppgradere vann- og 
avløpsnettet samlet i en bevilgning under hovedplan VA. Budsjett ligger under P6267, men de fleste av 
separeringsprosjekt føres på egne prosjektnummer da det gir en bedre kontroll på regnskapet. 

Prosjekt: P8043A Videreutvikling kaifront/havneaktivitet del2 MVA:60 Budsjett 2020 Regnskap 2020

30100 Fast lønn -                      19 910               

30400 Overtid -                      4 086                  

30900 Pensjonsinnskudd HKP -                      2 588                  

30990 Arbeidgiveravgift -                      3 748                  

32202 Leie/leasing maskiner og biler internt -                      27 575               

32300 Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) -                      12 231 974       

32301 Bygningsmessige arbeider (arbeid) -                      2 720 241          

32302 Bygningsmessige arbeider (varer) -                      8 000                  

32309 Nyanlegg 2 000 000          46 799               

32501 Materialer til bygg/anlegg 10 000 000       -                      

32700 Konsulenttjenester -                      341 916             

T O T A L T 12 000 000       15 406 837       

Prosjekt: P6267 Hovedplan VA/saneringsprosjekter MVA:60 Budsjett 2020 Regnskap 2020

30100 Fast lønn -                        4 505 313,00    

30155 Andre avtalefestede tillegg -                        2 268,00            

30400 Overtid -                        84 980,00         

30900 Pensjonsinnskudd HKP -                        175 302,00       

30990 Arbeidgiveravgift -                        187 080,00       

31950 Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr -                        126 175,00       

31953 Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser -                        163 519,00       

32001 Edb/IT-utstyr/programvare -                        7 701,00            

32202 Leie/leasing maskiner og biler internt -                        1 100 590,00    

32300 Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) -                        4 316 971,00    

32301 Bygningsmessige arbeider (arbeid) -                        39 472,00         

32302 Bygningsmessige arbeider (varer) -                        655 282,00       

32309 Nyanlegg 157 259 736,00 2 034 488,00    

32700 Konsulenttjenester -                        1 333 301,00    

32703 Prosjektering -                        192 000,00       

T O T A L T 157 259 736,00 14 924 442,00 
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Investeringen innebærer separering av vann- og avløpsledninger og er en del av hovedplan for VA. 
Separering av nettet vil si at det legges en ledning for spillvann (avløp fra wc, sluk, dusj osv.) Dette vannet 
føres til det kommunale renseanlegget for rensing. Samtidig legges det en overvannsledning som tar vann 
fra tak, gårdsplasser, veier osv., og fører dette vannet til en resipient, for eksempel havnebassenget, bekk 
el. Etter at anlegget er ferdigstilt sendes det beskjed ut til eventuelle huseierne som da må legge om sine 
private stikkledninger på samme måte. Gamle, kommunale vannledninger blir samtidig skiftet ut. Halden 
Kommune har gjennom flere år gjennomført saneringsprosjekter (vann- og avløpsprosjekter) rundt i 
kommunen. Disse har vært delt opp i hovedplan VA, samt mange enkeltprosjekter med egen bevilgning. 
Fra 2020 ble alle prosjekt som går ut på å separere og oppgradere vann- og avløpsnettet samlet i en 
bevilgning under hovedplan VA og det er opprettet egne prosjekt for alle områder som separeres, dette 
for å holde god kontroll på regnskapene. Budsjettmidler ligger inne i P6267. 
 

 

 
 

Investering går ut på å fornye avløpsanlegg i Halden og omegn. Bakke renseanlegg er nedslitt, fungerer 
svært dårlig. Siden Remmen RA er oppgradert, ser man da på muligheten til å pumpe kloakk direkte til 
Remmen fra Bakke og det er i 2020 oppgradert med ny pumpestasjon på Bakke for å få kloakk pumpet 
direkte til Remmen renseanlegg. Prestebakke renseanlegg må utvides fordi hele Buerområdet nå er 
koblet til avløpsanlegget på grunn av pålegg. Nettet må dermed utvides for å kunne fungere for alle 
boenhetene i området. Kornsjø renseanlegg har også blitt ferdigstilt i 2020. Investering vil gi en sikrere 
drift, færre lekkasjer og bedre renseeffekt. Det er videre gunstig for abonnentene og for kommunen. I 
tillegg har man et miljøaspekt i det man slipper minirenseanlegg. 

Prosjekt: P6354 Ole Dahlsgate, Major Forbusgate, Wernsgate Budsjett 2020 Regnskap 2020

30100 Fast lønn -                      28 937,00         

30400 Overtid -                      626,00               

30900 Pensjonsinnskudd HKP -                      4 103,00            

30990 Arbeidgiveravgift -                      4 316,00            

32202 Leie/leasing maskiner og biler internt -                      15 660,00         

32309 Nyanlegg -                      11 593 329,00 

32700 Konsulenttjenester -                      148 277,00       

T O T A L T -                      11 795 248,00 

Prosjekt: P6348 Avløpsanlegg Kornsjø, Bakke, Prestebakke, Brekke Budsjett 2020 Regnskap 2020

30100 Fast lønn -                      467 282,00       

30518 Kjøregodtgjørelse trekkpliktig -                      81,00                 

30990 Arbeidgiveravgift -                      10,00                 

31600 Kjøregodtgjørelse -                      533,00               

31950 Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr -                      91 405,00         

32309 Nyanlegg 10 500 000,00 10 225 975,00 

32700 Konsulenttjenester -                      430 754,00       

32850 Kjøp av bygg og anlegg -                      15 203,00         

32851 Dok.avg. og tingl.geb. bygg og anlegg -                      585,00               

T O T A L T 10 500 000,00 11 231 828,00 
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I forbindelse med sentrumsplanen ble det gjennomført en mulighetsstudie hvor det ble sett på å utnytte 
hele tomtearealet på Os til nytt skolesenter for 1. – 10. klasse og nødvendige idrettsfunksjoner for skole 
og Halden videregående skole. Det har etter hvert også blitt spilt inn andre behov og ønsker i forbindelse 
med disse planene. Videre fremdrift skjer etter gjennomgang av innkommende tilbud og politisk 
behandling av nytt budsjett. 
 

 
Investeringen innebærer separering av vann- og avløpsledninger og er en del av hovedplan for VA. 
Separering av nettet vil si at det legges en ledning for spillvann (avløp fra wc, sluk, dusj osv.) Dette vannet 
føres til det kommunale renseanlegget for rensing. Samtidig legges det en overvannsledning som tar vann 
fra tak, gårdsplasser, veier osv., og fører dette vannet til en resipient, for eksempel havnebassenget, bekk 
el. Etter at anlegget er ferdigstilt sendes det beskjed ut til eventuelle huseierne som da må legge om sine 
private stikkledninger på samme måte. Gamle, kommunale vannledninger blir samtidig skiftet ut. Halden 
Kommune har gjennom flere år gjennomført saneringsprosjekter (vann- og avløpsprosjekter) rundt i 
kommunen. Disse har vært delt opp i hovedplan VA, samt mange enkeltprosjekter med egen bevilgning. 
Fra 2020 ble alle prosjekt som går ut på å separere og oppgradere vann- og avløpsnettet samlet i en 
bevilgning under hovedplan VA og det er opprettet egne prosjekt for alle områder som separeres, dette 
for å holde god kontroll på regnskapene. Budsjettmidler ligger inne i P6267. 

Prosjekt: P2113 Ny sentrumsskole inkl idrettshall Budsjett 2020 Regnskap 2020

30100 Fast lønn -                      1 309 436          

30900 Pensjonsinnskudd HKP -                      233 092             

30990 Arbeidgiveravgift -                      217 497             

31000 Kontormateriell -                      1 085                  

31150 Matvarer/Drikkevarer -                      368                     

31151 Bevertning -                      13 185               

31214 Utgiftsdekning -                      133                     

31500 Kursutgifter -                      12 240               

31706 Andre transportutgifter -                      1 394                  

31900 Husleie, leie av lokaler og grunn mv. -                      1 122 251          

32300 Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) -                      644 666             

32302 Bygningsmessige arbeider (varer) -                      3 950                  

32309 Nyanlegg 14 522 562       -                      

32311 Lekeplasser -                      23 000               

32312 Andre utgifter -                      470                     

32700 Konsulenttjenester -                      7 275 653          

32801 Dokumentavg. og tinglysningsgebyr -                      20 298               

34290 Merverdiavgift investeringsregnskapet 3 630 641          2 126 628          

35001 Byggelånsrenter -                      75 607               

37290 Momskomp. investeringsregn. 3 630 641-          2 126 628-          

T O T A L T 14 522 562       10 954 323       

Prosjekt: P6252 Knardal separering Budsjett 2020Regnskap 2020

32300 Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) -                28 061            

32309 Nyanlegg -                8 961 113      

32700 Konsulenttjenester -                736 193          

T O T A L T -                9 725 368      
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Artsoversikt – Drift 

 

Regnskap Buds(end) Regnskap

2020 2020 2019

10100 Fast lønn 572 355 139           568 323 299       576 388 296       

10101 Fast lønn lærere 213 797 759           214 694 133       210 439 706       

10102 Fast lønn, ikke fordelte rammer 506 153                   449 680               297 196               

10103 Fast lønn merkantile 4 387 217                4 408 125            4 223 741            

10104 Fast lønn tillitsvalgte 6 620 621                6 321 382            6 207 951            

10105 Fast lønn fødselspermisjon 6 939 654                3 400 541            5 681 443            

10106 Fast lønn fødselspermisjon lærere 2 747 938                528 833               1 983 722            

10107 Fast lønn sykepleiere 109 432 398           111 732 020       98 512 351          

10110 Lønnsoppgjør 218 101                   22 514 109          -                        

10111 Innsparingstiltak lønn -                            20 654 680-          -                        

10113 Fast lønn fødselspermisjon, sykepleier 2 395 038                -                        2 485 214            

10150 Tillegg T-trinn 317 358                   357 731               312 054               

10151 Tillegg T-trinn lørdag/søndag 21 444 430             20 588 075          21 507 469          

10152 Tillegg T-trinn kveld/natt 28 804 271             28 650 087          28 973 830          

10153 Tillegg helligdag 15 638 036             14 829 994          16 523 954          

10154 Samlingsstyrergodtgjørelse 303 428                   358 115               307 691               

10155 Andre avtalefestede tillegg 5 627 258                4 443 374            5 273 175            

10200 Vikar fødselspermisjon 3 081 886                3 355 803            4 391 191            

10201 Vikar fødselspermisjon lærer 3 080 105                1 142 879            1 932 634            

10202 Vikar sykdom 36 987 259             27 709 506          34 149 627          

10203 Vikar sykdom lærer 5 409 772                4 886 678            8 300 620            

10204 Vikar ferieavvikling 18 471 464             19 052 851          19 731 521          

10205 Vikar lønnet permisjon 3 081 549                1 873 918            2 288 072            

10206 Vikar kurs/tjenesteoppdrag 839 723                   961 766               1 268 942            

10207 Vikar tillitsverv 247 516                   352 076               554 462               

10208 Vikar avspassering 4 625 021                3 096 335            4 692 571            

10209 Vikar seniorpolitikk 32 517                     5 000                    95 983                  

10251 Tillegg T-trinn lørdag/søndag 4 954 958                2 951 763            4 223 188            

10252 Tillegg T-trinn kveld/natt 6 022 865                4 230 839            5 599 656            

10253 Tillegg helligdag 2 355 901                1 421 875            1 063 123            

10254 Andre avtalefestede tillegg -                            -                        6 173                    

10300 Ekstrahjelp 11 787 819             3 365 797            7 098 766            

10301 Ekstrahjelp lærere 84 933                     30 000                  32 345                  

10302 Ekstrahjelp spesialtiltak/storbrukere 1 443 738                4 044 500            2 861 404            

10303 Engasjementer 866 752                   1 088 542            1 410 958            

10304 Opplæring nyansatt 1 537 049                1 258 578            1 539 873            

10305 Ekstrahjelp IA-bedrift 174 935                   51 100                  203 341               

10351 Tillegg T-trinn lørdag/søndag 956 766                   399 943               530 035               

10352 Tillegg T-trinn kveld/natt 1 307 790                658 308               950 956               

10353 Tillegg helligdag 453 167                   249 317               224 802               

10354 Andre avtalefestede tillegg -                            -                        4                            

10400 Overtid 12 303 405             7 824 463            13 557 001          

10402 Barnevernvakt 741 806                   911 606               761 567               

10403 Overtid signal 147 612                   204 400               234 838               

10501 Omsorgslønn 6 072 339                5 500 000            5 610 911            

10502 Lønn sysselsettingstiltak -                            -                        576-                       

10503 Lønn lærlinger 9 073 338                9 609 310            8 061 261            

10504 Utrykning brannvesen 172 960                   112 420               300 556               

10505 Lønn brannreserver 51 906                     45 990                  51 906                  
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10506 Brannøvelser 12 697                     108 777               41 306                  

10507 Barn under omsorg 16 845 808             18 499 982          18 552 206          

10508 Besøk/avlastningshjem 1 875 381                2 100 000            2 064 207            

10509 Støttekontakter 4 210 779                4 650 000            4 731 547            

10510 Lønn leirskole 70 555                     168 000               216 746               

10511 Eksamen- og sensorgodtgjøring 76 449                     169 936               124 225               

10514 Arbeidsoppmuntringslønn 568 571                   665 504               418 798               

10515 Lønn ettersøk (vilt) 453 332                   400 000               460 382               

10516 Annen lønn og trekkpliktig godtgjøring 2 143 889                2 100 100            2 285 580            

10518 Kjøregodtgjørelse trekkpliktig 122 351                   183 438               180 885               

10519 Kjøregodtgjørelse arbeidsgiveravgiftspliktig 544 031                   697 696               600 889               

10520 Telefongodtgjørelse trekkpliktig 889 122                   500 935               927 763               

10521 Andre trekkpliktige godtgjørelser 292 000                   298 424               325 000               

10551 Tillegg T-trinn lørdag/søndag 374 689                   200 000               274 432               

10552 Tillegg T-trinn kveld/natt 412 109                   697 552               319 319               

10553 Tillegg helligdag 32 363                     95 000                  45 099                  

10554 Andre avtalefestede tillegg 4 471 640                3 129 352            2 299 121            

10555 Forskjøvet arbeidstid 1 002 461                544 180               722 067               

10556 Utrykning på vakt 39 922                     83 364                  149 786               

10701 Overtid vedlikehold egne arbeidere 786 266                   431 834               730 228               

10702 Lønn ekstrahjelp 13 854                     -                        -                        

10703 Lønn vikar 2 740                        50 000                  68 600                  

10706 Lønn vedlikehold - Egenmelding 3 402                        -                        -                        

10750 Fast lønn renhold 4 841 399                5 648 716            5 367 156            

10751 Lør/søn renhold 41 235                     120 445               61 512                  

10753 Helligdag renhold 178 708                   137 814               183 671               

10754 Vikar/ekstrahjelp renhold 1 984 257                331 980               1 245 589            

10755 Lør/søn, vikar/ekstrahjelp renhold 113 804                   25 550                  43 422                  

10756 Kveld/natt, vikar/ekstrahjelp renhold 251                           -                        128                       

10757 Helligdag, vikar/ekstrahjelp renhold 64 358                     14 220                  17 217                  

10758 Overtid renhold 46 872                     -                        23 279                  

10800 Godtgjørelse ordfører 973 702                   967 095               1 141 050            

10801 Godtgjørelse varaordfører 459 185                   255 500               83 881                  

10802 Godtgjørelse øvrige folkevalgte 3 912 696                4 000 000            3 823 040            

10803 Andre godtgjørelser 13 910                     -                        16 800                  

10890 Introduksjonsstønad 3 629 023                5 400 000            7 347 691            

10891 Kvalifiseringsstønad 4 061 251                4 000 000            4 944 821            

10900 Pensjonsinnskudd HKP 117 165 546           133 027 815       129 724 921       

10901 Pensjonsinnskudd lærere SPK 12 141 179             22 237 591          19 684 803          

10902 Pensjonsinnskudd KLP 15 742 162             24 982 685          18 657 354          

10904 Afp  62-64 år HKP 11 322 647             9 500 000            10 157 855          

10906 Afp KLP 505 849                   157 751               466 563               

10907 Afp SPK 4 925 527                4 500 000            4 772 877            

10908 Pensjonsutbetalinger 113 300                   -                        -                        

10910 Premieavvik HKP 72 687 038-             80 072 470-          77 067 538-          

10911 Premieavvik SPK 1 057 480                9 747 997-            3 383 314-            

10912 Premieavvik KLP 3 140 817-                11 981 384-          4 454 498-            

10913 Amortisering av tidl. års premieavvik HKP 58 464 919             58 335 723          48 309 071          

10914 Amortisering av tidl. års premieavvik SPK 1 415 155-                1 528 812-            1 778 856-            

10915 Amortisering av tidl. års premieavvik KLP 2 380 935                2 331 852            1 830 089            
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10990 Arbeidsgiveravgift 165 760 181           174 998 615       172 832 015       

10991 Arbeidsgiveravgift utlandet 829 035                   190 660               914 350               

11000 Kontormateriell 1 819 642                1 730 521            1 345 071            

11050 Undervisningsmateriell 3 038 088                3 263 581            3 529 064            

11051 Bøker skolebibliotek 48 406                     72 815                  28 217                  

11052 Lek og sysselsettingsmatereill 1 042 135                747 588               1 514 572            

11053 Sosial trening 68 796                     101 780               35 868                  

11054 Ekskursjoner 48 538                     122 949               159 856               

11055 Leirskole 514 835                   1 016 000            1 078 310            

11056 Generell innsparing -                            671 000-               414 000               

11057 Undervisningsmateriell førskoletiltak 34 296                     39 320                  117 274               

11100 Medisinsk forbruksmateriell 8 510 186                2 259 705            3 118 391            

11101 Inkontinensartikler 479 363                   179 464               177 313               

11102 Laboratorierekvisita 458 213                   642 704               670 116               

11140 Medisiner 4 250 970                3 756 138            3 892 223            

11141 Medisiner - multidose 1 838 819                1 696 392            1 693 103            

11150 Bevertning 645 573                   624 878               1 010 872            

11151 Matvarer/drikkevarer 28 123 164             28 186 478          28 947 121          

11153 Meieriprodukter 88 915                     62 380                  104 803               

11154 Matvarer elevkantine 51 395                     102 400               68 863                  

11200 Frikjøp politikere -                            100 000               -                        

11201 Erstatningsutbetaling 9 660                        353 280               2 154 660            

11202 Rengjøringsartikler 3 295 510                2 232 107            2 385 505            

11203 Arbeidstøy 2 539 722                1 947 120            1 882 399            

11204 Kjemikalier, veisalt, lut 3 682 699                3 123 480            4 519 911            

11205 Merkemateriell 34 575                     59 316                  26 518                  

11206 Sekker og poser 824 389                   815 340               572 180               

11207 Skilt 260 970                   284 320               154 148               

11208 Kjøp på parkeringsautomater 83                             -                        789                       

11209 Kjøp av billetter 49 366                     160 640               214 933               

11210 Velferdstiltak ansatte 260 878                   378 883               305 357               

11211 Velferdstiltak brukere 31 489                     71 336                  28 196                  

11212 Filmleie -                            -                        12 500                  

11213 Tekstiler 7 715                        40 640                  17 124                  

11214 Utgiftsdekning 767 031                   321 596               792 276               

11215 Andre driftsutgifter/forbruksmateriell 6 915 297                11 317 734          7 231 385            

11217 Planter, frø og gjødsel 4 475                        1 000                    4 468                    

11218 Diverse adm utgifter 10 058 300             10 889 092          9 927 367            

11219 Papir og plast 583 946                   551 524               549 504               

11220 Digitalisering og reg.planer 7 541                        -                        39 551                  

11222 Andre driftsutgifter brannvesenet 291 373                   252 400               361 010               

11223 Overnatting - andre 109 964                   136 000               228 556               

11300 Porto/frakt 954 848                   1 321 676            1 206 077            

11301 Post/bank gebyr 69 818                     298 100               222 537               

11302 Telefon/mobiltelefon 1 362 974                1 510 083            1 415 090            

11303 Datakommunikasjon/linjeleie 1 229 871                1 977 604            1 134 119            

11305 Betalingsformidling/forvaltningsgebyr 592                           -                        948                       

11400 Stillingsannonser 201 790                   195 057               137 500               

11401 Representasjon/gaver 491 061                   130 772               463 373               

11402 Annonse, reklame, info 3 818 906                3 992 110            4 365 681            

11404 Informasjonsavis 16 186                     1 016                    24 513                  

11405 Trykking/kopiering 31 286                     20 320                  169 998               
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11500 Kursutgifter 3 471 704                8 130 877            5 704 364            

11501 Oppholdsutgifter kurs 236 562                   224 648               273 405               

11600 Kjøregodtgjørelse 1 335 358                2 408 567            1 858 323            

11601 Overnatting/diett/kost 41 877                     398 568               84 359                  

11650 Uniform/klesgodtgjørelse 344 022                   521 167               518 040               

11652 Stipend (oppg.pl. men ikke trekkpl.) 399 500                   -                        412 500               

11654 Andre godtgjørelser 263 182                   320 040               291 574               

11655 Fosterhjemsgodtgjørelse 6 391 004                6 782 000            6 767 700            

11656 Besøkshjemsgodtgjørelse 357 058                   420 000               396 929               

11700 Årsavgift og forsikring 105 462                   179 019               6 400                    

11701 Drift av biler 3 281 237                3 447 810            3 970 030            

11702 Drift av maskiner 1 270 346                2 302 800            2 499 311            

11703 Vedlikehold av egne biler 1 622 837                1 700 240            2 026 962            

11704 Vedlikehold av maskiner 2 086 657                2 494 280            2 692 410            

11705 Skoleskyss 13 618 857             15 861 200          12 582 889          

11706 Andre transportutgifter 2 412 159                3 186 394            3 343 721            

11708 Driftsutgifter båt 21 079                     55 480                  18 835                  

11709 Vedlikehold båt 41 483                     35 480                  63 446                  

11800 Strøm 24 099 061             28 486 582          26 206 735          

11801 Olje/annen energi 2 134 512                2 451 896            2 708 962            

11850 Gruppelivs-/ulykkesforsikring 2 946 721                4 130 040            4 042 552            

11851 Forsikring eiendeler 3 762 538                2 692 400            2 989 143            

11853 Alarm 926 501                   928 553               771 945               

11854 Andre forsikringer/vakttjenester 73 372                     863 350               813 456               

11900 Husleie, leie av lokaler og grunn mv. 63 112 895             51 947 212          42 126 961          

11901 Intern husleie, leie av lokaler og grunn 614 221                   912 000               564 179               

11902 Diverse leie 611 065                   -                        742 466               

11950 Kommunale avgifter 3 742 127                3 963 280            3 866 804            

11951 Kopieringsavgifter 843 097                   913 983               884 031               

11952 Lisenser IT 6 863 310                9 331 749            5 826 757            

11953 Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser 12 011 254             11 513 153          10 718 161          

11954 Innfordringsomkostninger 453 276                   660 826               707 839               

11955 Kontingenter 3 667 627                3 611 047            3 090 647            

11956 Oppmålingsgebyr 65 043                     -                        22 300                  

11957 Provisjonsutgifter 166 229                   101 500               195 831               

11958 Tinglysingsgebyr 110 311                   70 000                  135 291               

11959 Gebyrer, avgifter 447 006                   250 000               277 708               

12000 Inventar og utstyr 4 252 811                2 015 261            3 725 762            

12001 Edb/IT-utstyr 7 105 255                4 661 281            6 438 185            

12002 Bøker, video, musikk (Folkebibliotek) 447 293                   375 080               398 025               

12003 Verktøy, redskaper 626 698                   432 565               523 286               

12004 Beholdere, containere 140 510                   1 023 112            287 441               

12090 Medisinsk utstyr og inventar 1 233 937                406 667               636 631               

12100 Leie/leasing transportmidler 5 308 943                5 201 029            5 983 631            

12200 Leie/leasing maskiner 2 289 275                2 459 477            3 243 896            

12202 Leie/leasing maskiner og biler internt 2 426 699-                6 043 165-            -                        

12300 Vintervedlikehold 735 634                   2 453 052            2 171 545            

12301 Støvdemping 8 550                        -                        -                        

12302 Asfaltering 312 716                   20 000                  4 808-                    

12303 Feiing og vedlikeholdsrenhold 52 887                     141 201               106 434               

12304 Tømming av sluk -                            -                        839                       

12305 Kantrydding 15 352                     -                        -                        
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12306 Grøfting 200 784                   -                        -                        

12307 Skraping/grusing 99 611                     -                        -                        

12308 Vedlikehold 16 180 303             21 346 000          19 269 102          

12310 Slamtømming/slamavfall 403 123                   370 000               429 493               

12311 Arbeid utført for havnevesenet 10 750                     -                        9 100                    

12312 Vedlikehold bygning 15 988 398             7 818 700            8 357 455            

12313 Arbeid utført for private -                            -                        18 566                  

12314 Arbeid utført for andre kommunale enheter - Mannskapstimer 1 840                        1 956 395            19 548 567          

12315 Arbeid utført for andre kommunale enheter - Sykdom -                            -                        146 250               

12316 Arbeid utført for andre kommunale enheter - Egenmelding -                            -                        329 813               

12317 Arbeid utført for andre kommunale enheter - F1-dag 67                             40 000                  408 138               

12318 Arbeid utført for andre kommunale enheter - Ferie -                            -                        2 376 938            

12319 Arbeid utført for andre kommunale enheter - Vakt -                            -                        31 710                  

12321 Kjøp av vedlikeholdstjenester (ekstern arbeidskraft) 978 374                   -                        5 831 601            

12400 Edb maskinvare, service/vedlikehold 100 125                   31 096                  57 112                  

12401 Service, drift og rep. øvrig 3 400 121                2 389 376            2 409 061            

12402 Eksterne datasystemer stormaskin 160 380                   187 500               81 546                  

12403 Programvare brukerstøtte/vedlikehold 7 514 282                10 292 912          7 892 023            

12404 Vedlikeholdsavt. for teknisk infrastruktur 31 877                     200 000               504 251               

12407 Reparasjon ventilasjonsanlegg 415 878                   453 200               124 237               

12408 Serviceavtaler brannvarslingsanlegg 404 201                   369 500               384 107               

12409 Serviceavtale ventilasjonsanelgg 342 323                   58 200                  301 609               

12410 Serviceavtaler heisanlegg 281 451                   507 500               310 286               

12411 Serviceavtaler el-anlegg 306 155                   255 000               317 059               

12412 Vedlikehold inventar og utstyr 274 108                   203 630               233 980               

12413 Serviceavtaler div. pålegg 377 702                   140 000               66 347                  

12414 Serviceavtaler sprinkleranlegg 111 244                   150 000               194 985               

12415 Vedlikeholdsutgifter Heis 127 197                   -                        73 897                  

12416 Service SD-anlegg 457 149                   -                        -                        

12500 Materialer til vedlikehold 599 526                   514 500               829 219               

12501 Materialer til bygg/anlegg 181 793                   -                        113 638               

12502 Materialer til inventar og utstyr 290 527                   41 000                  263 497               

12600 Rengjøring tekstiler 2 746 105                2 399 933            2 435 661            

12601 Renhold 18 394 270             13 643 027          15 434 129          

12602 Vaktmestertjenester 524 327                   388 600               506 040               

12700 Konsulenttjenester 10 516 314             9 318 437            8 067 362            

12701 Juridisk bistand 411 087                   486 504               470 646               

12702 Kjøp av ekstern arbeidskraft (konsulenttjenester) 24 614 959             2 519 670            8 446 209            

12703 Takstgebyrer -                            -                        3 500                    

12704 Kjøp av fagkonsulenter og kontrolltjenester 287 519                   -                        138 498               

12705 Konsulenthonorar/artisthonorar (401 - via lønn) 1 629 722                1 560 000            3 265 089            

12706 Utgifter i reguleringsplan -                            20 000                  499                       

12707 Kjøp av intern arbeidskraft 8 390 162                13 300 000          9 094 247            

13000 Kjøp staten 14 758 974             15 852 500          13 692 734          

13300 Kjøp Viken fylkeskommune 888 160                   1 681 000            1 609 189            

13500 Kjøp andre kommuner 11 914 210             12 744 000          14 688 999          

13501 Revisjonshonorar 1 628 283                1 400 000            1 583 896            

13700 Kjøp/driftsavtaler private 142 238 945           145 765 461       140 432 066       

13701 Kommunalt dr.tilsk. private barnehager 171 113 301           173 697 372       194 196 727       

13702 Kommunalt driftstilskudd leger 18 531                     -                        -                        

13703 Kommunalt driftstilskudd fysioterapauter 6 568 205                6 769 143            6 549 060            

13704 Kjøp Halden Asvo 1 347 147                1 200 000            936 388               
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13705 Innhenting avfall 289 192                   10 612                  380 321               

13706 Driftsavtale renovasjon 171 055                   -                        -                        

13707 Fastlegetilskudd 14 535 365             13 606 048          13 217 170          

13801 Deponiavgift Rokke 100                           -                        274                       

14000 Overføringer til staten 4 275 712                2 500 000            4 603 392            

14290 Momskompensasjon driftsregnskapet 54 846 367             38 704 563          49 893 461          

14500 Overføringer til andre kommuner 117 564                   140 000               640 999               

14700 Overf. statstilskudd private barnehager 2 344 896                -                        65 588                  

14701 Kulturstøtte organisasjoner/lag -                            109 937               2 829 773            

14702 Kulturstøtte nærmiljøtiltak -                            -                        50 000                  

14703 Støtte kulturtiltak 1 697 514                1 476 454            2 442 516            

14704 Støtte diverse arrangementer 428 872                   650 000               195 016               

14705 Bidrag 94 556 948             79 123 359          76 632 338          

14707 Flomlys festningen 40 000                     45 675                  40 000                  

14710 Haldenvassdragets kanalselskap 903 491                   1 053 492            1 487 370            

14711 Grensekomiteen -                            35 525                  -                        

14712 Halden næringsutvikling 500 000                   500 000               596 000               

14713 Halden turist 1 713 570                920 000               932 736               

14714 Tap på fordringer 6 991 498                194 404               1 330 569            

14715 Andre overføringsutgifter 27 381 665             27 735 703          29 150 893          

14716 Tilskudd til tilpasning 154 605                   1 317 671            591 129               

14717 Boligtilskudd til etablering 2 304 621                6 980 406            563 621               

14719 Diverse tap -                            400 000               -                        

14722 Tilskudd næringsutvikling 1 255 000                1 700 000            757 243               

14723 Kommunal boligstøtte 899 659                   1 300 000            1 249 169            

14725 Erstatning til andre 70 751                     -                        -                        

14726 Utbetalinger Fritidskortet 1 405 057                -                        -                        

14901 Disp. formannskapet -                            1 800 000            -                        

15000 Renter løpende lån 55 071 138             75 872 811          62 227 645          

15001 Renter formidlingslån 5 253 019                5 000 000            4 896 197            

15002 Morarenter 13 907                     -                        34 697                  

15003 Bankomkostninger 567 809                   14 470                  603 744               

15004 Renteutgifter driftskonto 842 848                   -                        780 832               

15100 Avdrag lån 120 689 876           103 283 000       84 841 190          

15200 Sosiale utlån 162 084                   100 000               460 932               

15400 Avsetning til disposisjonsfond 54 206 184             35 000 000          99 050 953          

15500 Avsetning til bundne fond 44 141 302             373 713               18 231 156          

15700 Overføring investeringsregnskapet 13 246 186             5 000 000            610 582               

15800 Ikke disponert netto driftsresultat -                            -                        18 936 247          

15900 Avskrivninger 42 849 863             40 112 803          36 118 024          

15901 Avskrivninger anl.mod. 89 913 530             75 500 000          79 523 978          

16000 Brukerbetaling 27 392 796-             29 414 676-          29 343 779-          

16001 Pensjonærenes egenbetaling 35 018 843-             36 110 552-          31 978 703-          

16002 Opphold korttid 1 921 100-                2 239 253-            2 099 315-            

16200 Salgsinntekter 4 241 953-                5 386 992-            6 053 450-            

16201 Deltakeravgift/kontingenter -                            -                        2 500                    

16202 Inntekt arrangementer 64 318-                     -                        2 700-                    

16204 Tilleggsavgift parkering 8 700-                        40 640-                  2 050-                    

16205 Feilparkering 1 205 920-                2 032 000-            1 273 912-            

16206 Øvrige gebyrer 767 559-                   1 000 000-            1 293 493-            

16207 Andre inntekter 52 035 242-             22 134 526-          19 095 513-          

16209 Gebyrer innfordring 275 901-                   600 000-               682 474-               
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16211 Purregebyr 1.gang Kommfakt 161 598-                   200 000-               281 591-               

16212 Purregebyr 2.gang Kommfakt 126 302-                   200 000-               172 308-               

16215 Anløpsavgift 960 271-                   1 112 520-            1 161 182-            

16216 Tilskudd fyrvesenet -                            -                        2 000-                    

16217 Kaiavgifter 2 411 556-                2 133 600-            2 625 626-            

16218 Vareavgifter 1 207 253-                965 200-               1 548 077-            

16221 Salgs- og skjenkeavgifter alkohol 431 668-                   400 000-               504 795-               

16222 Tilsynsavgift tobakksvarer for salgssted 130 500-                   150 000-               144 000-               

16224 Salgsinntekter elevkantine 57 803-                     171 920-               88 611-                  

16225 Oppmålingsgebyr 1 894 711-                2 650 000-            3 158 832-            

16226 Byggesaksgebyr 9 258 377-                9 278 679-            7 650 120-            

16227 Plansaksgebyr 804 475-                   2 920 000-            1 168 090-            

16290 Billettinntekter 2 652 317-                6 780 880-            9 366 541-            

16300 Leieinntekter 13 722 613-             15 315 555-          14 921 207-          

16302 Festeavgifter 2 366 019-                2 004 742-            2 108 422-            

16401 Kommunale avgifter, avg.pliktig 170 176 389-           175 120 147-       149 720 979-       

16402 Kommunale avgifter eksport vann, ikke avg.pliktig 249 364-                   500 000-               462 917-               

16500 Salgsinntekter, avg. pliktig 3 453 129-                3 710 000-            4 472 679-            

16502 Tilknytningsavgift, avg.pliktig 2 530 000-                2 000 000-            2 680 000-            

16503 Slaminnsamling, avg.pliktig 437 356-                   375 000-               293 881-               

16504 Andre inntekter, avg.pliktig 41 701 960-             21 880 515-          27 990 929-          

16506 Inntekter avgiftsparkering (automater) 5 237 976-                7 475 000-            7 120 729-            

16508 Salg av pukk 4 657 771-                1 500 000-            1 697 505-            

16902 Fordelte utgifter helse og sosial -                            18 325 646-          18 347 975-          

16903 Fordelte utgifter felles -                            2 800 000-            -                        

16905 Fordelte utgifter kommunal teknikk -                            15 810 405-          64 253 320-          

17000 Refusjon fra staten (inkl. NAV) 3 539 271-                5 047 732-            4 007 123-            

17005 Fastlønnstilskudd 2 413 990-                2 058 000-            2 329 615-            

17011 Refusjon fra staten 128 421 074-           111 792 916-       122 353 480-       

17015 Innvilget trygd i år 3 747 373-                2 880 000-            3 286 887-            

17016 Refusjon bostøtte -                            -                        3 575 146-            

17100 Ref. sykepenger 52 385 204-             44 246 454-          54 354 128-          

17101 Ref. fødselspenger 14 429 095-             7 343 051-            11 957 246-          

17103 Ref. fødselspenger lærere -                            417 279-               -                        

17290 Momskompensasjon driftsregnskapet 54 846 367-             38 800 024-          49 893 461-          

17300 Lærlingetilskudd 4 381 573-                4 505 967-            3 534 673-            

17301 Ref. Viken fylkeskommune 2 379 700-                641 500-               2 217 150-            

17500 Ref. fra andre kommuner 16 134 727-             16 647 484-          18 284 418-          

17700 Oppmålingsgebyr -                            -                        7 250-                    

17703 Andre refusjoner 11 738 917-             9 711 872-            10 643 557-          

17704 Utbetaling av forsikringsoppgjør 19 305-                     -                        825 749-               

17708 Tinglysingsgebyr 70 655-                     70 000-                  108 675-               

18000 Rammetilskudd 1 042 647 112-        985 108 000-       955 410 216-       

18100 Integreringstilskudd 22 678 627-             22 750 900-          33 388 647-          

18102 Prosjektskjønnsmidler -                            -                        1 000 000-            

18103 Vertskommunetilskudd 14 303 900-             13 900 000-          14 342 030-          

18107 Kompensasjonstilskudd 4 760 937-                4 184 000-            5 153 051-            

18109 Andre statlige overføringer 58 208 672-             17 290 913-          55 112 267-          

18300 Overføringer fra Viken fylkeskommune 260 000-                   -                        -                        

18501 Overføringer fra andre kommuner -                            600 000-               -                        

18700 Skatt inntekt/formue 771 295 073-           795 573 000-       767 877 347-       

18740 Eiendomsskatt ”Verk og bruk” - bunnfradrag 35 597 514-             32 341 000-          35 958 511-          
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18750 Eiendomsskatt ”Annen fast eiendom” 32 872 165-             37 000 000-          43 301 956-          

18770 Konsesjonskraft 46 138-                     -                        46 113-                  

18901 Øvrige overføringer fra andre 37 500-                     -                        241 500-               

19000 Renter bankinnskudd 2 919 674-                1 500 000-            5 089 201-            

19001 Renter bankinnskudd fond 11 065-                     -                        20 271-                  

19002 Renter utlån 5 459 999-                6 000 000-            4 609 114-            

19003 Morarenter komfakt 157 688-                   -                        224 958-               

19004 Renter av andre fordringer 868 821-                   900 000-               974 411-               

19050 Utbytte fra selskaper 10 849 388-             5 000 000-            9 722 098-            

19200 Mottatte avdrag etableringslån 159 337-                   100 000-               325 390-               

19300 Bruk av tidligere års regnsk.m.overskudd 18 936 247-             -                        59 650 953-          

19400 Bruk av disposisjonsfond 26 800 000-             26 000 000-          3 100 000-            

19500 Bruk av bundne driftsfond 17 028 337-             11 675 604-          27 612 159-          

19900 Motpost avskrivninger 42 731 115-             40 112 803-          36 118 024-          

19901 Motpost avskrivninger anleggsmodulen 90 032 278-             75 500 000-          79 523 978-          

T O T A L T 0 0 0

Regnskap Budsjett Regnskap

2020 2020 2019

30100 Fast lønn 18 558 749          -                        2 053 285            

30151 Tillegg T-trinn lørdag/søndag 674                       -                        -                        

30152 Tillegg T-trinn kveld/natt 753                       -                        -                        

30155 Andre avtalefestede tillegg 15 457                  -                        25 657                  

30202 Vikar sykdom 5 026                    -                        -                        

30208 Vikar avspassering 1 387                    -                        -                        

30300 Ekstrahjelp 28 826                  -                        -                        

30351 Ubekvemstillegg Lørd/sønd (t-trinn) 1 200                    -                        -                        

30352 Ubekvemstillegg kveld/natt(t-trinn) 1 631                    -                        -                        

30400 Overtid 378 522               -                        365 807               

30516 Annen lønn og trekkpliktig godtgjøring 107                       -                        587                       

30518 Kjøregodtgjørelse trekkpliktig 600                       -                        634                       

30900 Pensjonsinnskudd HKP 1 869 323            -                        161 512               

30901 Pensjonsinnskudd lærere SPK 17 165                  -                        7 127                    

30902 Pensjonsinnskudd KLP 36 347                  -                        127 655               

30906 Afp KLP 995                       -                        3 207                    

30990 Arbeidgiveravgift 2 011 520            -                        335 817               

31000 Kontormateriell 1 667                    -                        677                       

31150 Matvarer/Drikkevarer 10 280                  -                        190                       

31151 Bevertning 13 355                  -                        658                       

31207 Skilt 218 714               -                        16 525                  

31214 Utgiftsdekning 7 032                    -                        2 622                    

31218 Diverse administrasjonsutgifter 10 888                  -                        4 935                    

31302 Telefon/ mobiltelefon 4-                            -                        5 409                    

31303 Datakommunikasjon/linjeleie 807 590               -                        639                       

31402 Annonse, reklame, informasjon 22 013                  -                        105 506               

31500 Kursutgifter 22 440                  -                        127 063               

31600 Kjøregodtgjørelse 4 202                    -                        4 618                    

31601 Overnatting/diett/kost 294                       -                        1 675                    

31702 Bruk av maskiner -                        -                        57 338                  

31706 Andre transportutgifter 339 644               -                        145 736               
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31800 Strøm 234 195               -                        1 625 209            

31851 Forsikring eiendeler -                        -                        6 308                    

31853 Alarm 27 789                  -                        -                        

31900 Husleie, leie av lokaler og grunn mv. 1 233 071            -                        1 121 342            

31950 Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr 869 401               -                        1 379 514            

31951 Kommunale avgifter 532 004               -                        74 951                  

31953 Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser 269 242               -                        39 340                  

31956 Oppmålingsgebyr 57 136                  -                        21 575                  

32000 Inventar og utstyr 19 603 901          27 940 908          22 236 309          

32001 Edb/IT-utstyr/programvare 10 993 980          10 559 250          10 155 100          

32002 Kjøp av driftsmidler 11 000                  -                        4 840 610            

32090 Medisinsk utstyr og inventar 1 898-                    -                        -                        

32101 Kjøp av transportmidler 2 295 131            3 000 000            14 895 289          

32200 Leie/leasing maskiner 12 730                  -                        -                        

32202 Leie/leasing maskiner og biler internt 5 005 300            -                        -                        

32300 Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) 106 336 315       87 081 200          77 823 002          

32301 Bygningsmessige arbeider (arbeid) 6 152 010            -                        1 642 952            

32302 Bygningsmessige arbeider (varer) 5 894 726            -                        3 899 427            

32303 Rørleggerarbeider -                        -                        3 934                    

32305 Asfaltering 12 187 631          -                        8 565 222            

32309 Nyanlegg 128 452 146       352 827 646       146 636 661       

32310 Ventilasjon -                        -                        65 291                  

32311 Lekeplasser 172 437               -                        117 359               

32312 Andre utgifter 155 677               -                        233 331               

32313 Nærmiljøanlegg 45 774                  -                        75 603                  

32314 Arbeid utført i egenregi - Mannskapstimer 9 108                    10 976 432          18 084 294          

32400 Edb maskinvare 27 517                  -                        -                        

32500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 65 100                  -                        71 140                  

32501 Materialer til bygg/anlegg 128 500               58 567 728          385 005               

32502 Materialer til inventar og utstyr 17 658                  -                        -                        

32700 Konsulenttjenester 25 717 017          5 265 432            27 564 000          

32701 Juridisk bistand -                        -                        252 400               

32702 Kjøp av ekstern arbeidskraft 1 779 057            600 000               6 243 282            

32703 Prosjektering 4 421 470            -                        2 927 555            

32707 Kjøp av intern arbeidskraft 110 094               -                        325 510               

32800 Grunnerverv 115 000               -                        6 295 059            

32801 Dokumentavg. og tinglysningsgebyr 15 474                  -                        699 483-               

32802 Erstatning 437 858               -                        139 665               

32850 Kjøp av bygg og anlegg 61 829 253          8 052 230            7 500 498            

32851 Dok.avg. og tingl.geb. bygg og anlegg 5 185                    -                        1 050                    

33700 Utgifter ved salg av fast eiendom -                        -                        98 546                  

34290 Merverdiavgift investeringsregnskapet 25 552 160          60 576 834          44 238 562          

34714 Tap på fordringer og garantier -                        -                        66 988                  

34715 Andre overføringsutgifter 600 000               -                        3 500 000            

35001 Byggelånsrenter 963 011               -                        731 943               

35002 Morarenter -                        -                        2 617                    

35100 Avdrag formidlingslån (blir erstattet av art 35120, 01.01.2020) -                        58 500 000          18 128 175          

35120 Avdrag Startlån - videreutlån (ny art KOSTRA fra år 2020)erstatter art 35100 20 542 446          -                        -                        

35204 Lån til andre formål -                        -                        450 000               

35205 Startlån (blir erstattet av art 35220,01.01.2020 ) -                        210 000 000       47 826 684          

35220 Startlån - videreutlån (ny art KOSTRA år 2020) 52 673 015          -                        -                        

35290 Kjøp av aksjer og andeler 2 611 199            1 050 000            2 720 466            
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35300 Dekning av tidl. års regnskap.m.merforbruk 2 120 466            -                        -                        

35400 Avsetning til ubundne kapitalfond (NY KOSTRA 2020) 2 187 385            -                        -                        

35480 Avsetning til ubundne kapitalfond (Utgår 2020) -                        10 000 000          211 517               

35500 Avsetning bundne fond 19 064 988          -                        6 037 440            

36207 Andre inntekter (uten mva.) 2 476 237-            -                        393 903-               

36504 Andre inntekter, avg.pliktig 844 718-               -                        484 985-               

36600 Salg av driftsmidler 251 776-               -                        1 010 539-            

36700 Salg av næringseiendommer 419 505-               10 000 000-          -                        

36701 Salg av tomter 1 297 488-            -                        1 214 395-            

36702 Salg av boligeiendommer -                        -                        1 021 248-            

36704 Tilknytningsgebyrer 4 420-                    -                        -                        

37011 Annet statstilskudd 530 000-               -                        178 729 000-       

37290 Momskomp. investeringsregn. 25 552 160-          60 576 834-          44 238 562-          

37301 Refusjon Viken fylkeskommune -                        -                        100 000-               

38300 Overføringer fra Viken fylkeskommune 100 000-               -                        375 800-               

39001 Renter bankinnskudd fond (bund.inv.fond) 7 395-                    -                        13 546-                  

39100 Bruk av lån 403 847 565-       769 920 826-       236 975 869-       

39120 Bruk av startlån - videreutlån (ny art KOSTRA fra år 2020) 52 673 015-          -                        -                        

39206 Mottatte avdrag startlån (blir erstattet av art 39220, 01.01.2020) -                        58 500 000-          7 690 425-            

39207 Ekstraord. avdrag startlån (blir erstattet av art 39221 , 01.01.2020) -                        -                        15 197 653-          

39220 Mottatte avdrag Startlån - videreutlån (ny art KOSTRA år 2020) 6 750 986-            -                        -                        

39221 Ekstraordinære avdrag startlån - videreutlån (ny art KOSTRA år 2020) 32 534 962-          -                        -                        

39300 Bruk av til års regnskapsm. mindreforbruk 77 265-                  -                        -                        

39400 Bruk av ubundne investeringsfond (Ny KOSTRA 2020) 4 404 300-            -                        -                        

39480 Bruk av ubundne investeringsfond (Utgår 2020) -                        1 000 000-            1 298 539-            

39580 Bruk av bundne investeringsfond -                        -                        640 608-               

39700 Overføringer fra driftsregnskapet 13 246 186-          5 000 000-            610 582-               

39800 Udekket i inv.regnskapet 901 078-               -                        2 120 466-            

T O T A L T -                        -                        -                        
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Oversikt - balanse Regnskap 2020 Regnskap 2019

EIENDELER

A. Anleggsmidler 7 185 531 156         6 664 644 120         

I. Varige driftsmidler 3 618 231 345         3 314 337 288         

1. Faste eiendommer og anlegg 3 359 095 838         3 089 480 559         

     2271001 Opparbeidede tomter og utpars. 124 071 115             118 790 671             

     2271002 Opparbeidelse av kommunale veier 245 488 504             217 947 165             

     2271100 Andre innt.giv.faste eiendommer 1 346 432 717         1 172 676 839         

     2289900 Boliger 101 432 238             103 221 517             

     2289902 Skoler og barnehager 663 581 000             672 157 028             

     2289904 Idrettshaller 45 461 389               45 475 300               

     2289910 Forretningsbygg 24 741 541               25 192 611               

     2289912 Administrasjonsbygg 60 981 901               62 407 317               

     2289914 Aldershjem og institusjoner 465 244 923             425 719 773             

     2289916 Kulturbygg 101 862 680             101 596 212             

     2289920 Kirker, brannstasjoner 10 900 120               11 101 703               

     2289930 Renovasjon 51 043 342               37 580 186               

     2289950 Havn - Faste eiendommer og anlegg 117 854 368             95 614 237               

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 259 135 507             224 856 729             

     2269910 Anleggsmaskiner 18 225 674               21 926 628               

     2269920 Brannbiler 11 358 833               12 573 028               

     2269930 Maskiner, verktøy, innventar og utstyr 177 117 768             142 297 323             

     2269940 EDB-utstyr, kontormaskiner 51 406 346               46 875 889               

     2269950 Havn - Utstyr, maskiner, transportmidler 1 026 885                 1 183 860                 

II. Finansielle anleggsmidler 442 529 606             427 457 983             

1. Aksjer og andeler 82 755 478               80 133 279               

     2214102 Egenkap. tilførsel HKP 93/96 OG 98 46 120 353               46 120 353               

     2214103 Andel egenkapitalinnskudd KLP 12 383 856               9 772 657                 

     2216300 Andelsbevis biblioteksentralen 3 000                         3 000                         

     2216800 Aksjer i Halden Arbeid og Vekst AS 2 200 000                 2 200 000                 

     2216802 5000 aksjer i Østfold Energiverk 5 000 000                 5 000 000                 

     2216807 Aksjer Storgata 7 Halden AS 12 407 930               12 407 930               

     2217001 200 andeler i Habo 20 000                       20 000                       

     2217020 20 Andelsbrev i Berg Boligbygg 20                               20                               

     2217031 12 Andeler i Kleiva Borettslag 1 200                         1 200                         

     2217041 40 aksjer inkubator Halden AS Kjøp i 200 72 364                       72 364                       

     2217043 1 andel Rådyrfaret 8 Brl. 100                             100                             

     2217044 1 andel Kvartetten Brl. 100                             100                             

     2217048 Siva Eiendom Halden AS (tidl. Halden Utvikling) 4 000 000                 4 000 000                 

     2217050 Andeler Ostunet borettslag 160 000                     160 000                     

     2217051 Aksjer Haldenvassdragets kanalselskap AS 80 227                       25 232                       

     2217052 Aksjer i Ny Vekst AS( Drivhuset AS) kjøpt fra HiØ og Fredrikstad ko 56 328                       100 323                     

     2217053 Aksjekapital i Opera Østfold AS 250 000                     250 000                     
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2. Obligasjoner -                             -                             

3. Utlån 359 774 128             347 324 704             

     2224125 Lån Halden Byutvikling AS 52 209 693               52 209 693               

     2227507 Utlån sosialen fra 2011 2 012 080                 1 882 946                 

     2227513 Sosiale utlån Felix 154 469                     154 469                     

     2227514 Startlån 305 378 166             293 057 876             

     2237502 Osgodsfondet- Utlån huseiere m 19 720                       19 720                       

III. Immaterielle eiendeler -                             -                             

IV. Pensjonsmidler 3 124 770 205         2 922 848 849         

     2204100 Pensjonsmidler HKP 2 475 169 445         2 291 394 971         

     2204110 Pensjonsmidler SPK 300 563 060             316 214 391             

     2204120 Pensjonsmidler KLP 349 037 700             315 239 487             

B. Omløpsmidler 785 523 567             1 047 515 606         

I. Bankinnskudd og kontanter 281 704 474             291 236 233             

     2102011 Nordea 6120.05.74035 Driftskonto 4                                 3 107 515                 

     2102051 DNB 5315.05.15218 -936 417 055           -589 199 235           

     2102074 DNB 5083.05.18298 Utlån startlån -144 700 502           -89 376 556             

     2102075 DNB 5083.05.18301 Avdrag/renter startlån 112 445 463             65 262 052               

     2102078 DNB 1503.19.43032 Sosiale utlån 616 456                     484 638                     

     2102079 DNB 1503.40.93587 OCR 1 400 050 247         924 713 943             

     2102083 DNB 1503.40.41714 Lokale kulturelle skolesekken 534 872                     529 569                     

     2102084 DNB 1503.40.41749 Barnevernet-Familia remittering -59 686 204             -42 346 212             

     2102085 DNB 1503.40.41730 Procasso OCR 14 272 637               10 452 563               

     2102086 DNB 1503.40.41838 Skattetrekkskonto 44 761 548               93 233 729               

     2102087 DNB 1503.40.41846 Klientkonto-eiendomsoverdragelse 5 802 231                 2 955 015                 

     2102088 DNB 1503.40.69058 NAV-velferd remittering -192 974 501           -124 248 879           

     2102089 DNB 1503.40.93609 Disposisjonsfond 4 401 181                 4 401 181                 

     2102090 DNB 1503.40.93625 Viltfond 555 308                     549 802                     

     2102091 DNB 1503.40.93633 Kapitalfond 6 130 648                 6 130 648                 

     2102092 DNB 1503.40.93641 Fond-tilfluktsrom 463 521                     458 925                     

     2102093 DNB 1503.40.93668 Reguler og konsesjonsfond 282 349                     279 550                     

     2102094 DNB 1503.40.93684 Bundet driftsfond Iddebo 1 454                         1 440                         

     2102096 DNB 1503.40.93706 Parkering Kredinor 3 993 389                 2 784 940                 

     2102097 DNB 1503.40.93714 Parkering Høyskolen 64 730                       43 840                       

     2102098 DNB 1503.40.93994 Halden skolestyrerkontor 24 494                       24 251                       

     2102099 DnB 1503.40.93617 Bundne driftsfond 20 354 031               20 354 031               

     2102100 Kronekortkonto NAV 539 958                     600 616                     

     2102101 DNB 1506 25 33878 Skole og miljøsenteret 6 885                         31 166                       

     2102103 DNB 1506.33.20797. Deponeringskonto Bust.gt leiek 173 630                     -                             

     2105002 Kultursalen - Kontantkasse 1 000                         1 000                         

     2105009 Bibliotek - Kontantkasse 1 700                         1 700                         

     2105015 Båstandlund - Kontantkasse 3 000                         3 000                         

     2105018 Edderkoppen - Kontantkasse 2 000                         2 000                         

II. Finansielle omløpsmidler -                             -                             

1. Aksjer og andeler -                             -                             

2. Obligasjoner -                             -                             
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3. Sertifikater -                             -                             

4. Derivater -                             -                             

III. Kortsiktige fordringer 503 819 093             756 279 373             

1. Kundefordringer 169 137 886             143 607 457             

     2131003 Utlegg Halden Arena AS 2010 - 201X 17 804                       17 804                       

     2131005 Ref. sysselsetting -                             141 783                     

     2131014 Utestående sykepenger/fødselspenger 11 353 149               13 787 054               

     2131015 Bank/ref. sykepenger -20 516                     -5 719                        

     2131016 Momskompensasjon 25% - Drift 0                                 67 591                       

     2135007 Debitorer vedr. årsoppgjør 119 382 957             95 231 989               

     2135010 Periodisering av fakturaer(debitor) -407 429                   -                             

     2137500 Gjennomgangskonto - Tilbakebet. lønn 338 869                     338 869                     

     2137501 Lønnsforskudd - Ikke fast 193 273                     -18 825                     

     2137503 Gjennomgangskonto - Lønn fra 2015 367 577                     156 794                     

     2139906 Interimskonto avviste OCR - Procasso -92 441                     -                             

     2147501 Komm. avg/festeavgift 2 907 019                 2 295 305                 

     2147502 Barnehage/skolefritid 1 475 092                 1 624 604                 

     2147503 Husleier 1 463 827                 1 336 784                 

     2147504 Pleie/omsorg 5 123 287                 3 051 731                 

     2147505 Div. oppdragsgivere 21 849 875               20 795 298               

     2147506 Havnereskontro 681 512                     1 151 185                 

     2147524 Kortsiktig forskuddtering HBU 2012 4 504 031                 3 635 210                 

2. Andre kortsiktige fordringer -                             -                             

3. Premieavvik 334 681 207             612 671 916             

     2191400 Aga Premieavvik HKP (pos) 38 671 448               72 106 866               

     2191410 Aga Premieavvik SPK (pos) 896 582                     -                             

     2191420 Aga Premieavvik KLP (pos) 1 790 472                 3 604 563                 

     2194100 Premieavvik HKP (POS) 274 265 590             511 396 214             

     2194110 Premieavvik SPK (POS) 6 358 736                 -                             

     2194120 Premieavvik KLP (POS) 12 698 380               25 564 273               

Sum eiendeler 7 971 054 723         7 712 159 726         

EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital 1 358 161 582         1 066 589 499         

I. Egenkapital drift 222 935 206             187 352 304             

1. Disposisjonsfond 146 424 179             119 017 994             

     2560000 Disposisjonsfond -128 015 977           -100 609 792           

     2560007 RUP-Svindesundsparken -250 000                   -250 000                   

     2560008 RUP-Fredriksten festning -100 000                   -100 000                   

     2560013 Fond for inndekning av underskudd -18 058 202             -18 058 202             

2. Bundne driftsfond 76 511 028               49 398 063               

     2510100 Bundet driftsfond, Snozelen, Gave fra Kynningsrud -75 022                     -75 022                     

     2510102 Den kulturelle spaserstokken -61 200                     -61 200                     

     2510103 Rockehuset, utsmykning av lokalet, gave fra Lions 2007 -445 369                   -                             

     2510106 Tilskudd opplæringstiltak 2007 - kompetanseløftet 2015 -50 000                     -50 000                     

     2510107 SLT prosjekt -82 822                     -39 030                     
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     2510109 Bundet driftsfond, midler avsatt til prosjekter i investering, kris -2 112 807                -2 112 807                

     2510113 Ledelsesutvikling 2013 - 2015 -243 989                   -243 989                   

     2510114 NAV - øremerkede midler -2 525 147                -1 378 347                

     2510116 Prosjekt Arbeid først(1044)- Tilskuddsmidler arbeidspraksis i ordin -38 943                     -38 943                     

     2510201 Tiltak fremmedspråklige -250 345                   -                             

     2510208 Diverse bundet fond, fylkesmanns prosjektskjønnsmidler -1 764 759                -1 793 787                

     2510216 Halden Skolestyrerkontor -24 411                     -22 776                     

     2510224 BKA-prosjekter -25 000                     -25 000                     

     2510227 Statstilskudd 2003 -30 143                     -30 143                     

     2510229 Minoritetsspråkelige førskolebarn -171 056                   -171 056                   

     2510235 Fond kultur 2008 -694 683                   -463 747                   

     2510237 Bibliotekstreken -322 971                   -322 971                   

     2510238 Fond for melk og frukt (2998) -62 843                     -62 843                     

     2510239 Fond for arv og gaver (2997) -150 138                   158 097                     

     2510241 Barnehagesektor/skolesektor -7 840 255                -5 726 783                

     2510242 Fond Elevkantine -275 160                   -                             

     2510243 Den lokal kulturelle skolesekken 12 330                       16 240                       

     2510244 Fond Elevråd (2996) -143 492                   -4 494                        

     2510304 Tap på etableringslån 50 000                       -                             

     2510308 Det døgnåpne Østfold -42 858                     -193 857                   

     2510312 Arv til Bergheim Hj.sykepl. -2 640                        -2 640                        

     2510318 Arv Iddebo -1 454                        -1 440                        

     2510323 Flyktningetilskudd 061/04 -4 267                        -4 267                        

     2510324 Lærende nettverk -9 438                        -9 438                        

     2510325 Tilskudd AOF -50 000                     -50 000                     

     2510328 Fagutviklingsprogram HiØF -Halden sykehjem 3092 -20 604                     -20 604                     

     2510338 Helse og omsorg (fond) -13 148 653             -13 587 133             

     2510402 RUP Fredriksten festning -                             -1 511 095                

     2510403 RUP Svinesundsparken -669 439                   -669 439                   

     2510405 Utvikling av Fredriksten Festning -1 452 702                -                             

     2510409 Viltfond -41 754                     -10 085                     

     2510412 Samtalegruppe barn/unge berørt av samlivsbrudd -15 000                     -15 000                     

     2510500 Fellesfond Teknisk -6 459 968                -                             

     2510507 Millit (5500) -26 849                     -26 849                     

     2510604 Bundet driftsfond - Vann -6 787 117                -3 125 388                

     2510605 Bundet driftsfond - Avløp -6 459 375                -                             

     2510606 Bundet driftsfond - Renovasjon -117 167                   -                             

     2510607 Bundet driftsfond - Slam -1 353 251                -1 237 809                

     2510608 Bundet driftsfond - Feiervesen -1 429 766                -                             

     2510609 Bundet driftsfond - Byggesak -992 367                   -                             

     2510610 Bundet driftsfond - Oppmåling -1 859 691                -1 898 662                

     2510611 Bundet driftsfon - Plan -                             -76 745                     

     2510612 Bundet driftsfond Tilsyn spredte avløp -35 261                     -                             

     2510620 Havn - Havnerenovasjon 16 902                       26 596                       

     2510621 Havn - Fond ihht. havn/farvannsloven -757 106                   -1 024 331                

     2510622 Havn - Driftsfond annen aktivitet -5 713 208                -9 503 666                

     2510623 Havn - Bygg-/anleggsfond -1 385 711                -1 385 711                
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     2510628 Fond til parkeringformål -684 000                   -684 000                   

     2510629 Tilskudd Digihjelp -2 000                        -2 000                        

     2510630 Fond avdeling for samfunnsutvikling -9 442 494                -766 577                   

     2510632 Fond - digitalisering -200 000                   -200 000                   

     2510633 Fond - el-bil prosjekt -35 565                     -969 322                   

3. Merforbruk i driftsregnskapet -                             -                             

4. Mindreforbruk i driftsregnskapet -                             18 936 247               

     2595012 Overskudd 2019 -                             -18 936 247             

II. Egenkapital investering 146 599 277             128 531 817             

1. Ubundet investeringsfond 74 482 325               76 699 240               

     2530000 Ubundet Investeringsfond -37 647 172             -39 690 373             

     2530100 Ubundet Investeringsfond, salgsinntekter Brekkerød -50 725 033             -50 725 033             

     2530101 Ubundet Investeringsfond, salgsinntekter Solheim (P4025) -988 995                   -988 995                   

     2530102 Ubundet Investeringsfond, Brekkerød barnehage (P2057) -131 105                   -131 105                   

     2530103 Ubundet Investeringsfond, Trygghetsalarmer legevakten (3055) -15 151                     -15 151                     

     2530104 Ubundet Investeringsfond, Salgsinntekter eiendom -29 694 707             -29 694 707             

     2530105 Ubundet investeringsfond, Salgsinntekter Isebakke (P4026) -1 393 154                -1 393 154                

     2530106 Ubundet investeringsfond, Salgsinntekter H&S (P3063) -16 700 613             -16 700 613             

     2530107 Salgsinntekter Mølen, Tyska og Hollenderen til Halden byutvikling 62 894 622               62 894 622               

     2530151 Tap på etableringslån -19 509                     -193 222                   

     2530203 Miljøtiltak Iddevang skole -61 509                     -61 509                     

2. Bundne investeringsfond 73 018 030               53 953 043               

     2550100 Fond tilfluktsrom -463 521                   -458 925                   

     2550300 Omsorgsboliger brygga P3032 Boligtilskudd 2009 -14 575 452             -14 575 452             

     2550401 Fond regulerings- og kons.avg. -282 349                   -279 550                   

     2550402 Sidevegsmidler - Svinesundsplatået -2 935 879                -2 935 879                

     2550403 Salg av tomter - Havn -795 792                   -795 792                   

     2550410 Skriverøya bundet investeringsfond -788 527                   -391 707                   

     2550411 Bundet investeringsfond teknisk -477 898                   -1 134 341                

     2550602 Ekstraord. avdrag startlån -41 816 720             -22 499 504             

     2550603 Tilskudd nitrogenrensing -11 138                     -11 138                     

     2550604 TrafikksikkerhtsmidlerR -484 447                   -484 447                   

     2550605 Tilskudd G/S -1 898 715                -1 898 715                

     2550608 Trafikksikkerhetsmidler tilskudd 2009 -1 561 795                -1 561 795                

     2550609 Økt Investeringstilskudd 2010/2011 -6 415 500                -6 415 500                

     2550621 Sportsbibliotek -84 418                     -84 418                     

     2550623 N kunskapspark refusjoner - Planfri kryssing (fylkesvei 921)PS 2016 -425 880                   -425 880                   

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet -901 078                   -2 120 466                

     2597015 Udekket i investeringsregnskapet 2019 -                             2 120 466                 

     2597016 Udekket i investeringsregnskapet 2020 901 078                     -                             

III. Annen egenkapital 988 627 098             750 628 114             

1. Kapitalkonto 1 002 963 561         764 964 576             

     2599000 Kapitalkonto -1 002 963 561        -764 964 576           

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -34 559 874             -34 559 874             

     2580001 Regelendring periodisering feriepenger 1991 28 125 604               28 125 604               

     2580002 Regelendring påløpte renter 2000 6 434 270                 6 434 270                 
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3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 20 223 411               20 223 411               

     2581001 Regelendring momskompensasjon 1999 -3 277 521                -3 277 521                

     2581002 Regelenendring materialbeholdning 2000 4 353 110                 4 353 110                 

     2581003 Regelendring resurskrevende brukere 2008 periodisering -21 299 000             -21 299 000             

D. Langsiktig gjeld 6 281 527 675         6 065 160 204         

I. Lån 3 475 825 452         3 227 574 534         

1. Gjeld til kredittinstitusjoner 2 303 825 453         2 737 574 534         

     2461943 Lån Husbanken 2005. 11498117/3/1 -4 398 212                -5 807 991                

     2461944 Husbank 2008 -9 960 214                -11 206 625             

     2461946 Husbanken -23 075 112             -24 547 654             

     2461947 Husbanken 2008/2040-7 -19 642 272             -21 311 652             

     2461948 Husbank  2010 -272                           -818                           

     2461949 Husbank 2011 -19 811 341             -21 915 081             

     2461952 Husbank 2013 -14 973 337             -16 891 439             

     2461953 Husbank 2014 -25 277 067             -27 112 929             

     2461954 Husbank 2015 -36 597 000             -39 097 000             

     2461955 Husbank 2016 -17 717 871             -18 926 215             

     2461956 Husbank 2017 -28 039 275             -29 738 625             

     2461957 Husbank 2018 -48 528 151             -49 961 121             

     2461958 Husbank 2019 -57 616 034             -59 253 909             

     2461959 Husbank 2020 -39 075 695             -                             

     2483118 Kommunalbanken, Havn - Låne.nr:20010173 -32 500                     -97 500                     

     2483125 Husbank -41 779 296             -43 284 860             

     2483130 Kommunalbanken, låne.nr: 20012173 -95 053 232             -95 053 232             

     2483131 Kommunalbanken, Låne.nr: 20090302 -127 525 000           -127 525 000           

     2483132 Kommunalbanken, Låne.nr:20090717 -24 878 644             -24 878 644             

     2483135 Kommunalbanken, Låne.nr: 20100113 -                             -18 900 000             

     2483136 KOMMUNALBANKEN, Låne.nr:20100410 -35 925 000             -35 925 000             

     2483137 Handelsbanken Serf lån, NO0010881659 -                             -219 999 999           

     2483138 Kommunalbanken Lånnr. 20100933 -20 000 000             -20 000 000             

     2483142 Kommunabanken 20110006 -                             -26 000 000             

     2483144 Kommunalbanken 20110355 -88 100 000             -88 100 000             

     2483146 Kommunalbanken, Låne.nr: 20110453 -100 000 000           -100 000 000           

     2483148 Kommunalbanken, Låne.nr:20120051 -64 500 000             -64 500 000             

     2483149 Kommunalbanken, Låne.nr:20120049 -69 608 250             -69 608 250             

     2483150 Husbank 2012 -46 611 678             -48 830 990             

     2483151 Sparebank 1 Obligasjonslån NO0010876949 -                             -100 000 000           

     2483153 Sparebank 1 Serf lån, NO0010893027 -                             -262 000 000           

     2483162 Kommunalbanken, Låne.nr: 20170434 -                             -72 000 000             

     2483163 Kommunalbanken, Låne.nr: 20200516 -250 000 000           -                             

     2483164 Kommunalbanken, Låne.nr: 20200138 -195 000 000           -195 000 000           

     2483165 Kommunalbanken AS (lån nr 20180545) -250 000 000           -250 000 000           

     2483166 DNB Sertifikatlån -                             -150 000 000           

     2483167 Sparebank 1 Sertifikatlån (fra 2015) -                             -200 000 000           

     2483168 KBN 2019, Lånenr 20190373 -200 000 000           -200 000 000           

     2483169 KBN 2020 , Låne.nr: 20200582 -200 000 000           -                             
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     2483170 KBN 2020, Lånnr. 20200626  (23.12.2020 - 23.12.2050) -150 000 000           -                             

     2487001 Lån Halden Menighetsråd 1993 -100 000                   -100 000                   

2. Obligasjonslån 100 000 000             250 000 000             

     2483151 Sparebank 1 Obligasjonslån NO0010876949 -100 000 000           -                             

     2483163 Kommunalbanken, Låne.nr: 20200516 -                             -250 000 000           

3. Sertifikatlån 1 071 999 999         240 000 000             

     2483137 Handelsbanken Serf lån, NO0010881659 -219 999 999           -                             

     2483153 Sparebank 1 Serf lån, NO0010893027 -262 000 000           -                             

     2483154 DNB Serf, NO0010907322 -240 000 000           -240 000 000           

     2483166 DNB Sertifikatlån -150 000 000           -                             

     2483167 Sparebank 1 Sertifikatlån (fra 2015) -200 000 000           -                             

II. Pensjonsforpliktelse 2 805 702 223         2 837 585 670         

     2401400 Aga av nto pensjonsforplik. HKP 46 860 430               24 197 823               

     2401410 Aga av nto pensjonsforpliktelse SPK -28 673 940             -10 919 526             

     2401420 Aga av not pensjonsforpliktelse KLP 2 102 321                 -2 741 830                

     2404100 Pensjonsforpliktelse HKP -2 142 825 973        -2 119 779 205        

     2404110 Pensjonsforpliktelse SPK -349 037 442           -393 657 839           

     2404120 Pensjonsforpliktelse KLP -334 127 619           -334 685 093           

E. Kortsiktig gjeld 331 365 466             580 410 023             

I. Kortsiktig gjeld 331 365 466             580 410 023             

1. Leverandørgjeld 178 094 569             143 751 155             

     2331400 Skattetrekk -42 764 113             9 687                         

     2331401 Arbeidsgiveravgift folketrygden -24 631 893             -4 321                        

     2331402 Påleggstrekk -130 988                   -15 377                     

     2331405 Svensk arbeidsgiveravgift 290 412                     -                             

     2334100 Ulykkesforsikring -4 404                        -3 260                        

     2335003 Kreditorer vedr. årsoppgjør 13 249 567               -43 262 114             

     2335005 Påløpte renter -10 234 150             -15 895 609             

     2335010 Periodisering av fakturaer 6 004 914                 5 643 531                 

     2337500 Gjeld til leverandører -119 773 738           -89 687 146             

     2337501 Gjeld til leverandører Fritidskortet -3 826                        -                             

     2337506 Trekkeier  - remittering -5 473                        -14 273                     

     2337510 Mellomværende Lindorf startlån -68 338                     -68 338                     

     2337511 Mellomværende Lindorff sosial utlån -1 360                        -                             

     2339902 Div. lønnstrekk -                             -15 640                     

     2339931 Diverse kreditorer -30 579                     -30 579                     

     2339937 Komm.fakt.,Reject/kontant 9 401                         328 487                     

     2339945 OU Midler Arbeidstakers andel -                             -736 201                   

2. Likviditetslån -                             -                             

3. Derivater -                             -                             

4. Annen kortsiktig gjeld 146 848 673             134 741 351             

     2321404 Oppgjør Fylkessk.sjefen, MS.60 22 688 948               5 858 699                 

     2321405 Oppgjør Fylkessk.sjefen, Div. -1 011 524                -676 341                   

     2321410 Oppgjrø Fylkessk.sj.momss.37 33 521                       50 714                       

     2321415 Oppgjørskonto momskompensasjon 13 989 077               17 560 033               

     2327600 Avsetning til tap på fordringer -4 804 000                -4 300 000                

     2327603 Andre avsetninger skatt/fakturaer/ect. -9 626 743                -12 400 000             
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     2327604 Avsetning til usikre forpliktelser -24 300 000             -870 000                   

     2327605 Avsetning Busterudgata vest - Deponering -173 593                   -                             

     2329922 Avsatte feriepenger 2015 -87 443                     -87 443                     

     2329923 Avsatt AGA feriepenger 2015 69 563                       69 563                       

     2329924 Feriepenger u/avgift 2015 -175 844                   -214 981                   

     2329925 Avsatte feriepenger 2016 -82 529                     -82 529                     

     2329926 Avsatt AGA feriepenger2016 756                             756                             

     2329928 Avsatte feriepenger 2017 4 187                         4 187                         

     2329929 Avsatt AGA feriepenger2017 383                             383                             

     2329930 Avsatte feriepenger 2018 27 952                       -                             

     2329931 Avsatt AGA feriepenger 2018 4 735                         4 735                         

     2329932 Avsatt feriepenger 2019 791 231                     -121 808 586           

     2329933 Avsatt AGA feriepenger 2019 110 734                     -17 179 782             

     2329934 Avsatt feriepenger 2020 -126 621 976           -782 944                   

     2329935 Avsatt AGA av feriepenger 2020 -17 712 630             -                             

     2329936 Avsatt feriepenger 2021 36 954                       -                             

     2329937 Avsatt AGA av feriepenger 2021 5 210                         -                             

     2331405 Svensk arbeidsgiveravgift -                             112 185                     

     2339902 Div. lønnstrekk -15 640                     -                             

5. Premieavvik 6 422 225                 301 917 518             

     2391400 AGA premieavvik HKP (neg) 0                                 -35 440 385             

     2391410 Aga premieavvik SPK (neg) -677 554                   167 873                     

     2391420 Aga premieavvik KLP (neg) -116 077                   -2 037 192                

     2394100 Premieavvik HKP (neg) -                             -251 350 244           

     2394110 Premieavvik SPK (neg) -4 805 350                1 190 592                 

     2394120 Premieavvik KLP (neg) -823 243                   -14 448 162             

Sum egenkapital og gjeld 7 971 054 723         7 712 159 726         

F. Memoriakonti -                             -                             

I. Ubrukte lånemidler -100 555 009           -167 075 589           

     2910012 Lån Halden kommune 80 454 996               134 302 561             

     2910013 Lån Halden kommune Husbanken/startlån 18 800 013               31 473 028               

     2910061 Låneopptak havn 2001 1 300 000                 1 300 000                 

II. Andre memoriakonti -15 774 181             -15 782 873             

     2920001 Red fart Låby, os og Folkev. 2001 (7029) 112 488                     112 488                     

     2920002 Hente/bringeplass Os 2001 (7030) 91 103                       91 103                       

     2920015 RISUM GRUSBANE P8006 2001 177 085                     177 085                     

     2920024 NÆRMILJØANLEGG 2000 46 405                       46 405                       

     2920030 EK INNSK/ANSV.LÅN HKP 2002 SAK 206/02 1 418 576                 1 418 576                 

     2920095 LÅN AV KONTANTBEH. VINKELVEIEN 5 160                         5 160                         

     2920097 GANG- OG SYKKELVEIER (7033) -115 697                   -115 697                   

     2930004 FELIX TERMINFORFALL 24 268                       24 268                       

     2930021 MOMSKOMPENSASJON KODE 881 -                             270 365                     

     2930031 Gr.lag avgiftsfri(untatt mva) - momssett 60 -                             -4 604 776                

     2940100 Garanti Distriktsbase Osbekkgt. 2 231 214                 2 462 340                 

     2940101 Garanti Åkerholmen barnehage 4 172 756                 4 445 336                 
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     2940102 Garanti Harekas barnehage 3 350 252                 3 607 964                 

     2940103 Garanti Sameiet Ulvåsveien 1 086 351                 1 206 887                 

     2940104 Garanti Bollerød barnehage -                             6 250                         

     2940110 Garanti Småkryp pedagogiske tjenester AS -                             3 394 624                 

     2940111 Garanti Hovsveien Fus barnehage AS 3 174 221                 3 234 495                 

III. Motkonto for memoriakontiene -116 329 190           -182 858 461           

     2999900 UBRUKTE MIDLER AV EKST.LÅN -100 555 009           -167 075 589           

     2999910 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE -1 735 119                -1 735 119                

     2999920 MOTKONTO FOR GRUNNLAG MOMSSETT 88 -                             -270 365                   

     2999923 Motkonto grunnlag sett 60 -                             4 604 776                 

     2999925 FELIX MOTKONTO TERMINFORFALL -24 268                     -24 268                     

     2999940 Motpost Garantier -14 014 794             -18 357 896             
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Konsolidert årsregnskap 
 

Et konsolidert årsregnskap skal vise kommunen som én økonomisk enhet og eget rettssubjekt, og 
utarbeides ved å slå sammen regnskapene til de enhetene som skal inngå i konsolideringen.  
 
Det konsoliderte regnskapet som følger vil vise en sammenstilling av kommunens årsregnskap med en 
boligforvaltningsavtale Halden kommune har med Halden Boligbyggelag tilknyttet drift og vedlikehold av 
Brygga omsorgsboliger.  
 
De oppstillinger og noter som påvirkes av konsolideringen, vil følge i oppstillingen av det konsoliderte 
regnskapet nedenfor. For konsolidert regnskap, må bevilgningsoversikt investering, økonomisk oversikt 
drift og balanseregnskap følge, Men siden anleggsmidlene tilknyttet forvaltningsavtalen ligger i 
kommunens balanse opprinnelig, siden avtalen med Halden boligbyggelag er en forvaltning av drift, så 
tas ikke bevilgningsoversikt investering med. 
 
 

Resultatet i det konsoliderte regnskapet 

 

Brygga omsorgsboliger går med et overskudd på 3,8 mkr for regnskapsåret 2020. Dette overskuddet er 
delvis utbetalt til Halden kommune, via en overføring på 1,5 mkr i løpet av regnskapsåret 2020, og ligger 
som del av netto driftsresultatet til Halden kommune. Dermed står vi igjen med et netto overskudd på 
2,3 mkr som er synlig i økingen i netto driftsresultat fra kr 48 829 089 i kommunens regnskap til kr 
51 130 161 i det konsoliderte regnskapet. Det er planlagt overføring av kr 2,2 mkr fra Halden 
boligbyggelag til Halden kommune i 2021, som nyttes til drift og vedlikehold av Brygga omsorgsboliger i 
regi av Kommunalavdeling Helse og Mestring.  
 
Når man setter opp et konsolidert regnskap elimineres interne transaksjoner. Dermed er overføringen 
som er foretatt eliminert i regnskapet til Brygga omsorgsboliger. Overføringen vi har mottatt og nyttet i 
vår drift er også eliminert. Dette for å vise det korrekte resultatet som samlet drift i de to regnskapene 
utgjør som samlet økonomisk enhet og rettssubjekt. 
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§5-6 Økonomisk oversikt drift – konsolidert regnskap 
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§5-8 Balanseregnskap – konsolidert regnskap 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Regnskap 2020 Regnskap 2019

EIENDELER

A. Anleggsmidler 7 185 531 156       6 664 644 120       

I. Varige driftsmidler 3 618 231 345       3 314 337 288       

1. Faste eiendommer og anlegg 3 359 095 838       3 089 480 559       

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 259 135 507           224 856 729           

II. Finansielle anleggsmidler 442 529 606           427 457 983           

1. Aksjer og andeler 82 755 478             80 133 279             

2. Obligasjoner -                           -                           

3. Utlån 359 774 128           347 324 704           

III. Immaterielle eiendeler -                           -                           

IV. Pensjonsmidler 3 124 770 205       2 922 848 849       

B. Omløpsmidler 790 072 829           1 051 795 015       

I. Bankinnskudd og kontanter 286 253 736           295 785 495           

II. Finansielle omløpsmidler -                           -                           

1. Aksjer og andeler -                           -                           

2. Obligasjoner -                           -                           

3. Sertifikater -                           -                           

4. Derivater -                           -                           

III. Kortsiktige fordringer 503 819 093           756 279 373           

1. Kundefordringer 169 137 886           143 607 457           

2. Andre kortsiktige fordringer -                           -                           

3. Premieavvik 334 681 207           612 671 916           

Sum eiendeler 7 975 603 985       7 716 439 135       
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EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital 1 384 501 972       1 068 789 765       

I. Egenkapital drift 227 436 545           189 552 570           

1. Disposisjonsfond 150 925 517           121 218 260           

2. Bundne driftsfond 76 511 028             49 398 063             

3. Merforbruk i driftsregnskapet -                           -                           

4. Mindreforbruk i driftsregnskapet -                           18 936 247             

II. Egenkapital investering 146 599 277           128 531 817           

1. Ubundet investeringsfond 74 482 325             76 699 240             

2. Bundne investeringsfond 73 018 030             53 953 043             

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet -901 078                 -2 120 466              

III. Annen egenkapital 1 010 466 150       750 628 114           

1. Kapitalkonto 1 024 802 613       764 964 576           

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -34 559 874           -34 559 874           

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 20 223 411             20 223 411             

D. Langsiktig gjeld 6 259 688 623       6 065 160 204       

I. Lån 3 475 825 452       3 227 574 534       

1. Gjeld til kredittinstitusjoner 2 303 825 453       2 737 574 534       

2. Obligasjonslån 100 000 000           250 000 000           

3. Sertifikatlån 1 071 999 999       240 000 000           

II. Pensjonsforpliktelse 2 783 863 171      2 837 585 670       

E. Kortsiktig gjeld 331 413 390           582 489 167           

I. Kortsiktig gjeld 331 413 390           582 489 167           

1. Leverandørgjeld 178 094 569           143 751 155           

2. Likviditetslån -                           -                           

3. Derivater -                           -                           

4. Annen kortsiktig gjeld 146 896 597           136 820 495           

5. Premieavvik 6 422 225               301 917 518           

Sum egenkapital og gjeld 7 975 603 985       7 716 439 136       

F. Memoriakonti -                           -                           

I. Ubrukte lånemidler -100 555 009         -167 075 589         

II. Andre memoriakonti -15 774 181           -15 782 873           

III. Motkonto for memoriakontiene -116 329 190         -182 858 462         
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Arbeidskapitalen §5-10a - konsoliderte regnskapet 

 

 
 

NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a)

BALANSEN 31.12.2020 01.01.2020 Endring

Omløpsmidler 790 072 829       1 051 795 015       -261 722 186       

Kortsiktig gjeld 331 413 390       582 489 167           -251 075 777       

Arbeidskapital 458 659 439       469 305 848           -10 646 409          

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter) 2020

Netto driftsresultat 51 130 161,44     

Netto utgifter/inntekter i investering -4 744 009,35      

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) -66 520 579,89    

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet -10 646 409,10    

Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering 0,00                        
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Forord 
 

Driftssituasjonen i Halden kommune har dette året vært krevende på flere måter. Vi gikk inn i driftsåret 2020 med en 
krevende økonomisk situasjon med stramme driftsrammer og forholdvis stort press på tjenester. Inn i 2020 dro vi 
også med oss en underliggende ubalanse på driftsområdene sett opp mot de vedtatte rammene i 2019. En ubalanse 
som tidligere år har blitt dekket opp av lavt rentenivå og ekstraordinære høye skatteinntekter. 

Vi ser også i 2020 de positive effektene av et fortsatt lavt rentenivå, men ikke mer enn den effekten vi har av å ha 
tilstrekkelig likviditet til å vente med låneopptakene til midten av desember, samt lavere fremdrift på 
investeringsprosjektene enn budsjettert. Når det gjelder skatteinntekter i 2020 er dette snudd på hodet 
sammenlignet med tidligere år, og vi opplever for første gang på veldig mange år en stor skattesvikt. Og selv om 
skattesvikten i seg selv er dekket opp med økte rammeoverføringer, så er den merinntekten som har vært der de 
siste årene helt borte. Koronasituasjonen og de strenge smittevernstiltakene som har vært ført gjennom året har 
fungert som en brems når det gjelder vekst og aktivitet, noe som igjen har ført til negative konsekvenser for 
skatteinntektene. 

Så er det likevel slik at den underliggende driftssituasjonen i 2020 viser et samlet mindreforbruk når vi korrigerer for 
både merutgifter og merinntekter knyttet til koronasituasjonen. Det samlede mindreforbruket består av både 
mindreinntekter på fellesinntektene (1 mkr), men også mindreutgifter i tjenesteområdene (5,4 mkr). 

En slik situasjon som kommunen har vært gjennom store deler av 2020 krever stort fokus og både mulighet og evne 
til å utnytte det handlingsrommet som likevel har funnet sted. 
 
Flere av kommunalområdene leverer underliggende driftsresultater som er bedre enn budsjettert og forventet. 
Dette gjelder spesielt Teknisk med næringsdelen på Rokke avfallsanlegg, samt Sentraladministrasjonen med 
udisponerte omstillingsmidler og lite inntak av vikarer ved sykefravær.    
Kommunalområdet Undervisning og oppvekst leverer fortsatt et underliggende driftsresultat i minus, men vesentlig 
bedre enn prognosene gjennom året har vist. Hovedårsakene til forbedringen er at prognosen for lønnsoppgjør og 
pensjon gjennom året ser ut til å ha ligget noe for høyt, også når man ser bort fra «koronaeffekten» på disse to 
størrelsene. 

NAV har et driftsmessig merforbruk korrigert for koronakostnader på rundt 7 mkr, og er et område som vil ha høyt 
fokus fremover i forhold til å bringe området innenfor de vedtatte rammene. 
Området Fellesfunksjoner har et merforbruk på om lag 4 mkr som i all hovedsak skyldes nødvendige avsetninger i 
årsavslutningsprosessen. 

Alt i alt bidrar driftsområdene til å dekke så vel mindreinntekten på fellesinntektene og merkostnadene knyttet til 
pandemiforløpet i 2020. 

Koronasituasjonen varte ut hele 2020 og kommer nok til å prege store deler av 2021 også. 
og selv om pandemiforløpet har gitt ulikt «trykk» gjennom dette året har hele tjenesteproduksjonen vår i større eller 
mindre grad blitt påvirket. 
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I tillegg til at situasjonen har krevd store direkte ressurser har den også lagt beslag på betydelige deler av det 
handlingsrommet som en er avhengig av for å gjennomføre omstillings- og utviklingsprosesser. 

Det er viktig at ulike arbeidsprosesser som er igangsatt med aktiviteter som skal gi effekter på både kort og lang sikt 
fortsetter med fullt fokus fremover. Det er ikke lenge siden regjeringen presenterte perspektivmeldingen med 
økonomiske utsikter for offentlige finanser de neste 40 årene, og det er ingen tvil om at vi må fortsette å spare 
parallelt med at vi planlegger for varige endringer i 2022 og videre utover i planperioden. 

Sentrale kapitler 
 

Totaloversikt økonomi 
 

Beløp i 1000       

 Avvik i kr Regnskap i 
fjor 

Oppr. bud. Rev. bud. Regnskap Avvik i % 

Sum generelle driftsinntekter 29 463 -1 807 747 -1 854 206 -1 854 206 -1 883 669 1,6 % 

Motpost avskrivninger 17 151 -115 642 -115 613 -115 613 -132 763 14,8 % 

Netto finansutgifter -6 593 108 466 144 813 144 813 151 406 -4,6 % 

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 18 925 -23 329 14 000 14 000 -4 925 135,2 % 

Til disposisjon 58 946 -1 838 252 -1 811 006 -1 811 006 -1 869 952 3,3 % 

Fellesområder -73 26 0 0 73 0,0 % 

Sentraladministrasjon 2 896 115 792 115 590 117 095 114 206 2,5 % 

Kultur & Idrett 1 722 48 330 61 024 61 024 59 302 2,8 % 

Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst -5 794 682 248 696 955 696 961 702 755 -0,8 % 

Kommunalavdeling Helse og mestring -13 465 645 807 676 750 676 745 690 210 -2,0 % 

Kommunalavdeling Teknisk 6 331 86 896 101 949 101 949 95 618 6,2 % 

NAV -10 085 74 109 63 671 63 671 73 757 -15,8 % 

Fellesfunksjoner -41 278 165 136 95 066 93 561 134 031 -43,3 % 

VAR og Havn 801 973 0 0 0 0,0 % 

Sum disponering -58 946 1 819 316 1 811 006 1 811 006 1 869 952 -3,3 % 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + 0 -18 936 0 0 0 0,0 % 
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Skatteinntekter: 
Skattetallene pr desember mnd viser at kommunene fikk inn 168,9 mrd kroner i løpet av 2020. 
Skatteinntektene har falt kraftig gjennom året, og årsaken er kjent for de fleste. 
Ved inngangen til 2020 ble det antatt en samlet skatteinngang for primærkommunene på om lag 172,3 mrd i 2020. 
Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett ble det anslått en samlet skattesvikt for primærkommunene på 4,5 
mrd på landsbasis slik at samlet skatteinngang ble antatt å utgjøre 167,7 mkr. Ved fremleggelsen av statsbudsjettet 
for 2021 ble skatteprognosene oppjustert til 169,5 mrd slik at samlet skattesvikt ble beregnet til om lag 2,7 mrd. 
Den samlede skatteinngangen for 2020 ble 168,9 mrd og utgjør dermed en samlet skattesvikt på 3,4 mrd 
sammenlignet med det som lå til grunn ved inngangen til 2020, og dermed det kommunene budsjetterte med for 
2020. 
 
For Halden kommune sin del utgjør denne skattesvikten 24,2 mkr, en forverring på 4,2 mkr sammenlignet med 
prognosen pr. oktober måned. Årsaken er at den reelle skatteinngangen ble om lag 0,7 mrd lavere på landsbasis enn 
tidligere antatt. 

 
Rammetilskudd: 
Gjennom ulike finansieringspakker i vårhalvåret har kommunene fått tilført midler sfa merkostnader og tapte 
inntekter i fbm pandemien. I tillegg til disse pakkene kom det noen korrigeringer i revidert nasjonalbudsjett som har 
betydning for rammetilskuddet, samt at fylkesmannen i tillegg har delt ut ekstraordinære skjønnsmidler 

Alle disse forholdene medfører at prognosen for rammetilskuddet avviker vesentlig sammenlignet med budsjettet.  

 Gjennom stortingsbehandlingen av Prop 67 S. (2019/2020) ble det vedtatt å styrke primærkommunene med 
5,2 mrd. I dette ligger generelle midler til dekning av skattetap, ekstraordinære kostnader sfa pandemien 
(22,1 mkr), samt midler for dekning av inntektstap (5,2 mkr). For Halden kommune utgjør dette en samlet 
merinntekt på 27,3 mkr. 

 Videre har regjeringen vedtatt å øke rammeoverføringene til kommunene med basisfinansiering av 
allmenlegetjenesten (0,4 mkr), tilskudd til sårbare barn (1 mkr) tilskudd til kommuner med høy 
arbeidsledighet (3,55 mkr) og ytterligere kompensasjon for redusert skatt (3,0 mkr) som summerer seg til 8,0 
mkr. 

 Når det gjelder skjønnsmidler har Halden kommune fått utdelt ekstraordinære skjønnsmidler flere ganger i 
løpet av 2020. Kommunene har fått 2 mkr i ekstraordinære skjønnsmidler i forbindelse med pandemien, 4,9 
mkr i forbindelse med nysalderingen, 3,3 mkr til dekning av kostnader i fbm TISK-strategien, 2,1 mkr til 
dekning av kostnader i fbm generelt smittevern, og 0,5 mkr til kontrolltiltak smittevern. Dette gir totalt sett 
en merinntekt på 12,8 mkr knyttet til ekstraordinære skjønnsmidler.  

 Den samlede koronarelaterte merinntekten på posten for rammetilskudd utgjør dermed 48,1 mkr. 

  

 Videre er det slik at pandemiutbruddet medførte at den planlagte overføringen av 
skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten ble utsatt fra opprinnelig 1. juni til 1. november. I og 
med at kommunene allerede var trukket for dette i kommuneopplegget for 2020 ble det i revidert 
nasjonalbudsjett tilbakeført 2,4 mkr til Halden kommune via økt rammetilskudd. 

 Rammetilskuddet ble også oppjustert med 3,5 mkr sfa oppdaterte innbyggertall pr. 01.01.2020 
 Samlet merinntekt på posten for rammetilskudd utover det koronarelaterte utgjør dermed en merinntekt på 

5,9 mkr. 
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 En samlet merinntekt på posten for rammetilskudd når en hensyntar både koronarelatert merinntekt og 
ordinær merinntekt utgjør dermed en merinntekt på 53,9 mkr. 

Samlet sett for skatt- og rammetilskudd medfører endringene fra revidert nasjonalbudsjett følgende elementer: 

 

  

For ytterligere kommentarer og oppsett av det totale koronabildet se avsnittet "Koronasituasjonen".  
 
Eiendomsskatt: 
I økonomirapport pr oktober prognostiserte kommunedirektøren en mindreinntekt på eiendomsskatt på 0,8 mkr. 
Oppdaterte regnskapstall viser at mindreinntekten ved utgangen av året ble 0,97 mkr. Årsaken til mindreinntekten 
er at det på budsjetteringstidspunktet ble lagt til grunn en annen forståelse på beregningsmåten av takstøkningen og 
den pålagte reduksjonen enn det som viste seg å være korrekt. 

Andre generelle statstilskudd 
Kompensasjon for rente- og avdragskostnader knyttet til bestemte reformer ble noe høyere enn budsjettert. 
Merinntekten utgjør om lag 0,6 mkr sammenlignet med årsbudsjettet. 
  

Rentekostnader: 

I forbindelse med fremleggelsen av 2. tertialrapport gjorde kommunedirektøren grundige vurderinger av 
rentesituasjonen og de fremtidige rentebanene som markedet tegnet opp. 
I starten av pandemiperioden var vi i behov av å refinansiere et par lån som isolert sett og kortsiktig sett trakk i "feil 
retning", dvs medførte en kostnadsøkning utover det budsjetterte.  
Samtidig ble styringsrenta satt ned til 0, noe som medførte at kommunedirektøren kunne prognostisere en viss 
rentereduksjon i den delen av porteføljen som ligger med flytende rente.  
Inn i mot både 1. og 2. tertialrapport har kommunedirektøren rapportert lavere fremdrift på vedtatte 
investeringsprosjekter enn det som ble vedtatt i budsjettet. Dette medfører at kostnader til "årets låneopptak" blir 
noe lavere i det tidspunktet for låneopptaket forskyves. 
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På bakgrunn av en relativt god likviditet gjennom 2020 var det videre mulig å skyve låneopptakene for årets 
investeringer til medio desember. Dette medførte en vesentlig lavere rentekostnad knyttet til årets investeringer 
enn budsjettert. Totalt ble mindreforbruket på rentekostnadene 4,2 mkr, en økning i mindreforbruket fra oktober 
mnd på 2,6 mkr. 

Avdragskostnader: 
I første tertialrapport redegjør kommunedirektøren for årsaken til en prognostisert merutgift på 7 mkr på 
minimumsavdragene. Hovedårsaken er at investeringstakten og derigjennom låneopptaket på høsten 2019 avvek fra 
prognosene, samt at noen av forutsetningene som ble lagt til grunn for utfallet av ny beregningsformel ikke slo til.  
Ved beregning av minimumsavdraget for 2020 i desember mnd ble det gjort kontrollberegninger av 
avskrivingsmassen hvor det ble oppdaget at rapporten som lå til grunn ved 1. tertialrapport ikke var fullstendig 
oppdatert, og de verdiene som da ble benyttet for å beregne minimumsavdraget viste seg ikke å være fullstendige. 
Minimumsavdraget ble dermed ytterligere 10 mkr høyere enn tidligere anslått i oktober mnd. 
Kalkulerte avdrag fra VAR-sektoren øker som følge av dette med om lag 3 mkr, og rentekostnadene reduseres som 
nevnt over med 2,6 mkr. Netto finanskostnader øker dermed med om lag 4 mkr sammenlignet med 
oktoberrapporten. 
 
Renteinntekter: 
Renteinntektene består av renteinntekter fra utlånte midler via startlånsordningen samt ordinære renteinntekter på 
kommunens bankkonti. (Konsernkonto). Halden kommune har ikke overskuddslikviditet som er plassert i fond eller i 
andre avkastningsprodukter.  
De samlede renteinntekter viser en merinntekt på 0,8 mkr, noe som er i overensstemmelse med prognosen pr. 
oktober. Det er først og fremst renteinntektene på kommunens konsernkonto som er årsaken til den beskjedne 
merinntekten.  

Utbytte: 
Det er budsjettert med utbytte på 5 mkr i 2020. Generalforsamlingen i Østfold energi vedtok å dele ut utbytte fra 
2019 på 145 mkr til sine eiere.  
Halden kommunes eierandel (den andelen som fra 01.01.2020 gir rett til utbytte) er 7,14 %, noe som betyr at Halden 
kommune fikk 10,4 mkr i utbytte i 2020. I tillegg er det utbetalt utbytte fra Gjensidigestiftelsen på 0,48 mkr slik at 
samlet merinntekt utgjør 5,8 mkr. 

Overføring til investering: 
Overføring til investering er bokført slik som budsjettert - 5 mkr som egenkapitalfinansiering av årets investeringer. 
Det er et beskjedent men nødvendig beløp som skal øke i årene som kommer.  

Bruk og avsetning til disposisjonsfond: 
Bruk og avsetning til disposisjonsfond er bokført i hht. budsjett der det er vedtatt å bruke 26 mkr av fond til dekning 
av ulike formål i budsjettet, samtidig som det er vedtatt å sette av 35 mkr til det samme fondet. Netto utgjør dette 9 
mkr, og medfører ingen avvik. 

Koronasituasjonen 
 

I løpet av 2020 har regjeringen flere ganger bevilget ulike former for ekstra overføringer og økonomiske tiltak for å 
begrense de negative konsekvensene pandemiutbruddet førte med seg for norske kommuner, samt det lokale 
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næringslivet. 
 
I disse bevilgningene finner vi blant annet midler for å dekke manglende inntekter fra foreldrebetaling barnehage og 
SFO, direkte utgifter til ekstra renhold og smittevern, kompensasjon for tapte skatteinntekter, midler til TISK-
strategien og ulike aktivitetsfremmende tiltak. 
 
Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som har gått systematisk gjennom hva slags inntekter og utgifter som blir 
påvirket av koronapandemien, gjorde høsten 2020 en foreløpig konklusjon på at de samlede tilføringene dekket 
kommunesektorens merkostnader på makronivå. I selve delrapporten som ble fremlagt, og i kommentarer fra KS 
under selve fremleggelsen, peker de på at det er store forskjeller mellom kommunene, og at det lokale smittetrykket 
har stor innvirkning på kostnadene. 

Halden kommunes «koronaregnskap» viser en samlet nettokostnad på 4,4 mkr. Det gjøres samtidig oppmerksom på 
at «koronaregnskapet» er heftet med en viss usikkerhet mtp treffsikkerheten på, og avgrensingen av, hva som 
defineres som «koronakostnader». Det er ikke gitt klare føringer på dette, og type kostnader vil variere stort fra 
kommune til kommune.  
 
Det kommer ikke som en stor overraskelse at kostnadsdekningen rundt omkring i kommunene varierer stort. Det 
meste av finansieringen gjennom 2020 har blitt fordelt gjennom det ordinære rammetilskuddet/kostnadsnøklene 
hvor fordelingsmekanismen mellom kommunene i stor grad er antallet innbyggere. 
I og med at kostnadstrykket varierer stort mellom kommunene, mens det meste av finansieringen fordeles 
forholdsvis «likt», oppstår det uoverensstemmelser mellom det makroberegningene viser er fullfinansiering og det 
enkeltkommuner kan oppleve å sitte igjen med av udekkede kostnader. 

Med mindre man hadde innført et system der kommunene fikk refundert alle sine reelle merkostnader etter 
«godkjenning», må man leve med en makrofinansiering som ikke treffer helt nøyaktig. Halden kommune har i 2020 
tross alt vært heldig som har unngått de helt store utbruddene. 

I det økonomiske opplegget som regjeringen legger til grunn for de beregninger som viser dekning på makronivå 
inneholder også antagelser om kostnadsreduksjoner. Helt konkret er det gjort beregninger på lønnsoppgjøret, en 
arbeidsgiveravgiftsfri periode, samt en generelt lavere prisvekst. 
Kommunedirektøren har i tidligere rapporter gitt uttrykk for at det vil være utfordrende å trekke ut flere titalls 
millioner som følge av en lavere prisvekst enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet i fjor høst. Foruten at det 
ville vært direkte kontraproduktivt å presse leverandørene på pris i et allerede svært presset marked, vil 
kommunene også måttet reforhandle alle inngåtte rammeavtaler og ulike anbud for å oppnå effekt. Kommunene 
ville samtidig ikke vært i en posisjon hvor slik forhandling kunne finne sted uten leverandørenes godvilje da de aller 
fleste innkjøpsavtaler er regulert med årlige påslag av allerede oppstått KPI i starten av året. Den omtalte effekten av 
et lavere prisanslag ville dermed først kunne komme i 2021, men denne effekten har regjeringen allerede trukket ut i 
kommunerammene for 2021 i form av nedjustert deflator som følge av lavere prisvekst 2020. 
 
For å illustrere forskjellen mellom beregninger på makronivå og våre egne faktiske tallstørrelser presenterer 
kommunedirektøren en tabell under som viser; 

 
- makrotallene på landsbasis 
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- hva effekten ville vært dersom Halden kommune var som landsgjennomsnittet 
- kommunens faktiske kostnader. 

 

Som tabellen indikerer er det stor forskjell på teoretiske tall på makronivå og faktiske tall på kommunenivå. Halden 
kommunes kostnader knyttet til det lokale pandemiforløpet er faktisk lavere enn det man kan kalle 
landsgjennomsnittet. Dette igjen handler nok om at Halden kommunes innbyggere gjennom 2020 har være flinke til 
å følge retningslinjene slik at kommunen har unngått store enkeltutbrudd med nedstengning, utstrakt testing og 
smittesporing. På finansieringssiden er det spesielt forholdet knyttet til beregnet effekt av lønns- og prisvekst som 
for Halden kommune skiller seg ut sammenlignet med makrotallene. Samlet sett blir Halden kommune 
«underfinansiert» med om lag 4,4 mkr dersom vi legger våre egne beregninger til grunn. Det skal i denne 
sammenheng nevnes at den splittingen kommunedirektøren her gjør mellom koronakostnader og andre kostnader 
bærer preg av en viss skjønnsvurdering i det det er krevende å treffe nøyaktig på en slik grenseoppgang. 
  

I tabellen nedenfor har vi satt opp detaljerte oversikter over både direkte og indirekte kostnader i det vi kan omtale 
som «koronaregnskapet» for 2020. I denne tabellen inngår også de tapte skatteinntektene som følge av generelt 
lavere aktivitet i 2020. De totale kostnadene, inkludert skattetapet, beløper seg til om lag 78,5 mkr. 
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Statlig finansiering 
Som tabellen over viser summerer de samlede koronarelaterte kostnader i Halden kommune seg til om lag 78,5 mkr 
i 2020. 

I nedenfor stående tabell har vi satt opp de faktiske og konkrete tilskuddsmidlene vi har mottatt, samt effektene av 
de kostnadsreduksjonene som også legges til grunn for den samlede finansieringen av kommunesektoren. Dette 
beløper seg samlet sett til om lag 74 mkr. 

  

 

Dette gir et bilde på en underdekning på om lag 4,4 mkr, som til syvende og sist må dekkes over kommunens 
ordinære drift på en eller annen måte. 

Nærmere om de ulike kostnadselementene: 
 
NAV 
Som følge av situasjonen ble det også økte utgifter til sosialhjelp som en konsekvens av at arbeidsledigheten i Halden 
steg fra 3% til i overkant av 10%. Nav Halden-Aremark kom raskt over i en situasjon hvor antall brukere av både 
statlige og kommunale ytelser hadde en betydelig økning. Antall sosialhjelpsmottagere steg fra 499 i februar til 571 i 
mars. Avtok noe i april til 530. Dermed økte også utgifter til sosialhjelp. tillegg er det utbetalt sosialhjelp til frilansere 
og næringsdrivende. 
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Ekstra lønnsutgifter inneholder utgifter til lønn til ansatt på Corona oppgaver. Det er også lønn til person som er 
utlånt til testing i forbindelse med pandemien.I tillegg er det overtid for veiledere som fikk ekstraoppgaver i 
forbindelse med pandemien. Ansatte fikk endrede arbeidsoppgaver i tillegg til sine ordinære oppgaver. Det var 
umulig å få dette til uten overtid. 

 
Sentraladministrasjonen 
Det er økte lønnsutgifter knyttet til overtid i krisestaben og IT for å håndtere utfordringene knyttet til covid-19. 
 
Anskaffelse av PC utstyr og systemer er kjøpt inn for å sikre at de som har hjemmekontor har kunne utføre 
oppgavene sine hjemmefra. Det er også kjøpt inn ekstra lisenser for å kunne gjennomføre digitale møter, samt 
etablering av Nyby ect. 
  

Kultur og idrett 

Tapte billettinntekter svømmehall skyldes at svømmehallen har vært stengt for publikum frem til midten av 
september. Svømmehallen ble etter dette åpnet opp med redusert kapasitet hht til retningslinjene gitt fra staten. 

Tapte inntekter kultursalen skyldes færre betalende publikummere pga covid 19. Retningslinjene gir offentlige 
arrangementer en begrensning på max 200 betalende publikummere PR arrangement. Max kapasitet ved brygga er 
opprinnelig 370 seter og 800 stående arrangementer.  

Tapte leieinntekter til hall er knyttet til at idrettslag som ikke har fått bruke idrettshallene ikke har måtte betale for 
leie for våren. 

Ekstra driftsutgifter er knyttet til håndsprit og økt renhold 

Kommunalavdeling Helse og mestring 

Helse og mestring har store merutgifter etter pandemien og Covid 19 som fordeler seg på samtlige avdelinger. 

Halden helsehus ble raskt satt i stand til å håndtere en egen avdeling for personer med covid 19. Bemanningen ble 
økt med tanke på smittebegrensingstiltak og ekstra renhold er iverksatt i flere enheter. Det ble etablert et 
koronatestsenter, først utenfor/ved kommunelegekontoret i Jacobs Block gate, deretter på Os, for til sist å bli 
etablert på Svinesund. Senteret er for å teste kommunens innbyggere. Smittesporing ble raskt etablert. Assisterende 
kommuneoverleger ble engasjert og ekstra personell ansatt til å drive aktiv smittesporing.  

I den senere tid er nytt statlig testsenter klart på Svinesund, finansiert av statlige midler.  

Flere avdelinger har hatt ansatte ute i karantene slik at ekstrahjelp og vikarer er benyttet i stor grad. Overtid er til 
tider også belastet. Hjemmesykepleien er delt opp i grupper for å hindre smitte ved et eventuelt utbrudd. Basene for 
tjenesten har siden mars vært både på Vaterland/Hagegata og i Fayegården. 

Alle institusjoner, arbeid og aktivitetssentre og dagsenter har i en periode vært stengt for besøkende og utgifter 
knyttet til vakthold har påløpt. 
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Enkelte avdelinger har opplevd reduserte inntekter, legevakt har hatt mindre besøk selv om bemanningen er 
opprettholdt. 

Kommunalavdelingen har også anskaffet større mengder med smittevernsutstyr pga. økt behov, og for å sikre 
tilstrekkelig lager ved utbrudd i kommunen. Kommunen følger statlig anbefaling om nivå på lager for 
smittevernutstyr. 

Kommunalavdeling teknisk 
Utvidet bruk av hjemmekontorløsning har krevd tilpasninger og diverse utstyr på om lag kr. 250 000,- 
Eiendomsavdelingen har i tillegg hatt ansvar for å tilrettelegge IT-avdeling. I tilfelle av en eventuell smitte har det 
vært behov for å splitte avdeling i to adskilte enheter. Et område som tidligere var møterom og undervisningsrom, 
adskilt område fra tidligere IT-avdeling, har dermed blitt oppgradert med cellekontor. Eiendomsavdelingen har i 
tillegg ettergitt ca. 100 000 i husleiekrav, i hovedsak til idrettslag.  Det er også politisk fattet vedtak om å gi gratis 
halleie til idrettslag ut året. Vedtaket gir 13 klubber fritak for halleie og er antatt å ha påført eiendomsavdelingen et 
inntektstap på kr. 230 000.  

I forbindelse med håndteringen av covid-19-situasjonen har dette medført merkostnad på flere av ansvarsområdene 
innenfor brann- og redningstjenesten. Område for brannberedskap har hovedsakelig hatt kostnader med å sikre en 
opprettholdelse av kommunens brannberedskap. Dette innebærer en plan samt utstyr for alternativ brannstasjon 
ved eventuell smitte. I tillegg har det vært behov for omleggelse av turnus for å redusere smitteoverføring mellom 
ansatte da lengre vaktperioder sammenhengende gir færre oppmøter og færre smittesituasjoner. De har i tillegg 
hatt kostnader med smittevernutstyr og ekstraordinære hygienetiltak samt ekstrakostnader ved drift av krisestab. 
Denne ble belastet brann fordi hovedtyngden av de ansatte tilhører brann. 

Ved avdeling for forebyggende brannvern har, i løpet av 2020, fire ansatte på avdelingen delvis vært avgitt til 
kommunens krisestab for å bistå med kommunens håndtering av situasjonen. Lønn/ overtid/utlegg for perioden er 
belastet brannvesenets budsjett. Dette medfører at de ansatte ikke får utført vanlige oppgaver som normalt sett ville 
ha generert inntekter til avdelingen. Et anslag på ca. 150 000 i indirekte kostnader er ikke tatt med i oversikten fra 
kommunalavdeling teknisk. 

Område for samfunnssikkerhet og beredskap har størsteparten av de direkte kostnadene på om lag 1 mill. kr. og 
skyldes i hovedsak utgifter til helsekontroll på riksgrense, drift av mottakssenter på Svinesundsparken, innleie av 
Securitas, Røde kors m.m. 

Det ble, i kommunestyret i april, vedtatt 1 time gratis parkering i sentrum for å tilrettelegge for næringsvirksomhet. 1 
time gratis parkering har vært gitt i perioden 18. mai og ut september og anslås til å ha kostet avdelingen rundt 
1,9 mill. kr. 

Undervisning og oppvekst 

Stengningen i vår har medført inntektstap for skolene på SFO-betalinger for halvannen måned, totalt 1,78 mkr. Til 
dette kommer et inntektstap for foreldrebetaling kommunale barnehager på 0,72 mkr, og refusjoner til private 
barnehager for det samme på 3,7 mkr. Staten har gitt tilskudd (5,2 mkr) til å dekke dette, men det ble likevel en 
underdekning på ca 1 mkr. 
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Forsterket renhold er innført i barnehager og skoler, og fortsetter også etter sommeren. Dette innebærer ekstra vask 
midt på dagen, ekstra vask av flater, toaletter etc. Totalkostnad i 2020 for dette var 1,9 mkr. 

Økt bemanning for å kunne muliggjøre undervisning/barnehage i mindre klasser/grupper har medført høyere 
utgifter på totalt 1,32 mkr. 

Utgifter til forbruksmateriell, alt fra rengjøringsartikler og noe smittevernsutstyr, til innkjøp av noen laptoper, 
skjermer til hjemmekontor etc. kom på ca 0,85 mkr. 

Utgifter til undervisningsmateriell, særlig lisenser som følge av fjernundervisning, kom på ca 0,31 mkr. 

KOSTRA hovedtall 
 

 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

Økonomi      

Brutto driftsinntekter i kroner per 
innbygger *) 

82 486 82 054 85 038 109 312 83 544 

Eiendomsskatt totalt Beløp per innbygger 
(kr) *) 

3 484 2 566 2 181 2 312 1 446 

Frie inntekter i kroner per innbygger *) 
**) 

55 614 55 801 57 076 77 098 59 052 

Netto driftresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 

3,7 % 1,8 % 1,8 % 3,5 % 3,0 % 

Netto driftsutgifter i kroner per 
innbygger *) **) 

57 160 57 228 57 512 79 057 60 364 

Rammetilskudd Beløp per innbygger (kr) 
*) 

30 106 30 940 33 106 20 303 26 287 

Skatt på inntekt og formue Beløp per 
innbygger (kr) 

24 336 24 476 24 574 50 458 32 280 

 

Sentrale inntekter 
Beløp i 1000 
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 Regnskap 
2019 

Oppr. bud. Rev. bud. 
2020 

Regnskap Avvik i kr 

Frie disponible inntekter      

Rammetilskudd -955 410 -985 108 -985 108 -1 039 097 53 989 

Inntekts- og formuesskatt -767 877 -795 573 -795 573 -771 295 -24 278 

Eiendomsskatt -79 260 -69 341 -69 341 -68 470 -871 

Andre generelle driftsinntekter -5 199 -4 184 -4 184 -4 807 623 

Sum Frie disponible inntekter -1 807 747 -1 854 206 -1 854 206 -1 883 669 29 463 

 

Sentrale utgifter 
Beløp i 1000 

Finansinntekter og -utgifter 
Beløp i 1000 

      

 Regnskap 
2019 

Oppr. bud. Rev. bud. 
2020 

Regnskap Avvik i kr 

Finansinntekter/-utgifter      

Renteinntekter -9 517 -7 500 -7 500 -8 209 709 

Utbytter -9 722 -5 000 -5 000 -10 849 5 849 

Renteutgifter 42 896 54 100 54 100 49 839 4 261 

Avdrag på lån 84 809 103 213 103 213 120 625 -17 412 

Sum Finansinntekter/-utgifter 108 466 144 813 144 813 151 406 -6 593 

 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 
Beløp i 1000 
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 Regnskap 
2019 

Oppr. bud. Rev. bud. 
2020 

Regnskap Avvik i kr 

Avsetninger og bruk av avsetninger      

Overføring til investering 2 5 000 5 000 5 000 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 20 0 0 11 -11 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -23 351 9 000 9 000 -9 936 18 936 

Netto avsetninger -23 329 14 000 14 000 -4 925 18 925 

 

Sykefravær per tjenesteområde 
 

 Fravær 2020 Fravær 2019 

Tjenesteområde Korttid i % Langtid i % Samlet 
fravær i % 

Korttid % Langtid i % Samlet 
fravær % 

Fellesområder 0,55 % 11,20 % 11,75 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Sentraladministrasjon 1,61 % 3,00 % 4,61 % 1,96 % 3,03 % 4,98 % 

Kultur & Idrett 1,55 % 1,99 % 3,54 % 1,05 % 2,44 % 3,49 % 

NAV 0,96 % 3,41 % 4,37 % 1,81 % 3,76 % 5,57 % 

Kommunalavdeling Teknisk 0,78 % 3,47 % 4,25 % 1,04 % 3,00 % 4,05 % 

Kommunalavdeling Helse og mestring 2,55 % 7,78 % 10,33 % 2,51 % 7,50 % 10,01 % 

Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst 2,14 % 4,56 % 6,71 % 1,93 % 6,25 % 8,18 % 

VAR og Havn 0,86 % 1,20 % 2,06 % 1,13 % 2,46 % 3,59 % 

Sum tjenesteområder 2,14 % 5,74 % 7,88 % 2,10 % 6,17 % 8,27 % 

 

 

 

 

Menneskelige ressurser 
Arbeidsgiverstrategi  

Overordnet arbeidsgiverstrategi ble vedtatt i kommunestyret 26.08.15. Arbeidsgiverstrategien baseres på følgende 
fire overordnede perspektiver: 
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 Halden kommunes oppdrag/ utfordringer 
 Den åpne organisasjonen 
 Helhetlig og utfordrende lederskap 
 Kompetente og myndiggjorte medarbeidere 

Visjon og verdier 

Visjon 

"Halden forberedt for omstilling - Haldensamfunnet har stått overfor utfordringer tidligere, og møtt store omstillinger 
både i samfunnsliv og næringsliv. Gjennom fremtidsrettede tiltak har lokalsamfunnet evnet å møte disse omstillingene, 
og endret seg i takt med tiden. Den tiden vi er inne i og de omstillingene som ligger foran oss, skal vi fortsatt møte 
sammen, til beste for fellesskapet." - Kommuneplan for Halden - Samfunnsdelen 2018 - 2050 

Verdier 

Verdigrunnlaget skal gjenspeile organisasjonskulturen og skal være en veileder i daglige valg, beslutninger og 
prioriteringer. Verdiene skal gjenspeiles i samhandlingen mellom ledere og ansatte, ansatte imellom, mellom ansatte 
og kommunens brukere og innbyggere og mellom administrasjon og politikere. 

Kommunens verdigrunnlag bygger på fire grunnverdier. 

TILLIT - ÅPENHET - RESPEKT - REDELIGHET 

Kommunen forvalter store verdier på fellesskapets vegne og er derfor helt avhengige av tillit. Tillit bygges gjennom 
samhandling preget av åpenhet og respekt. Tillit må også opparbeides gjennom saksbehandling som ivaretar 
rettsikkerhet og likebehandling. 

Åpenhet skal prege all kommunikasjon i kommunen. Åpenhet er en nødvendig forutsetning for å skape tillit og respekt 
mellom de ulike partene. 

Respekt skal vises uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsnivå, religion og sosial status. Alle skal oppleve at de blir 
verdsatt, sett og hørt. Respekt er en nødvendig forutsetning for tillit. 

Redelighet må utvises i ord og handlinger. Redelighet er en nødvendig forutsetning for å kunne oppnå tillit og respekt. 

 

 

Etikk 

Etiske retningslinjer 

Halden kommune har utarbeidet etiske retningslinjer som skal gi medarbeiderne nødvendig veiledning til å praktisere 
det felles verdigrunnlaget i organisasjonen. De nye retningslinjene består av en etikkplakat og en veileder. 
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Etikk og prioriteringer 

Ansatte møter daglig utfordringer i forhold til etikk i sitt arbeid. Nasjonale saker har de siste årene vist at varsling kan 
være avgjørende for å få frem kritikkverdige forhold som innebærer risiko for korrupsjon. Halden kommune har siden 
2012 hatt en ordning for ekstern varsling der ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold til et eksternt 
varslingsmottak. Dette kan være forhold som er i strid med lov eller etiske normer eller forhold som korrupsjon eller 
andre kriminelle handlinger. Det er også etablert ekstern varsling for innbyggerne. I 2019 ble det i tillegg etablert et 
varslingsutvalg som trer inn i spesifikke typer varslingssaker. Behandling av varslingssaker i varslingsutvalget vil være 
en særordning da varslingssaker fortsatt i hovedsak skal behandles på lavest mulig nivå, dvs. av nærmeste leder. 
Varslingsutvalget består av ansatte i HR-avdelingen og ansatte ved kommuneadvokatens kontor. Ved behov kan 
ansatte fra andre fagområder tiltre utvalget. Kommunedirektøren er opptatt av å gi tilstrekkelig beskyttelse til de som 
står frem og varsler om avvik fra etiske normer og/ eller lovverket. Kommunens svært stramme økonomi, med 
betydelige bemannings-reduksjoner og kutt, medfører behov for prioriteringer. Innen helse og omsorg har det over 
tid vært jobbet med å styrke etisk kompetanse/etisk refleksjon. Dette skal på sikt implementeres i hele organisasjonen. 

  

 

Helhetlig styring 

Helhetlig styring 

Styringssystemer sikrer at kommunen kan etterprøve utført arbeid og bidrar til å synliggjøre hvor det er behov for 
endringer. Halden kommune ønsker å være en effektiv og utviklingsorientert organisasjon og utarbeidet derfor i 
2013 en strategi for innføring av helhetlig styring. Arbeidet ble videreført også i 2020. Helhetlig styring er viktig for å: 

 Øke bevisstheten i forhold til hvilke resultater som skulle oppnås 
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 Skape et grunnlag for vurdering og utvikling av tjenestene 
 Skape forutsigbarhet for brukere/ innbyggere 
 Skape et godt grunnlag for beslutninger – både administrative og politiske 
 Øke tilfredsheten blant ansatte 

Måleindikatorene for 2020 er fulgt opp gjennom tertialrapporteringen, og nye måleindikatorer er innarbeidet i 
budsjett 2021. 

Kommunedirektøren har fortsatt et særskilt fokus på internkontroll, avvikshåndtering og risikovurdering. Digitale 
verktøy bidrar til å sikre struktur i arbeidet med internkontroll og risikovurdering og letter avvikshåndteringen. 

Vedtaksoppfølging har hatt høy prioritet også i 2020. 

Overordnet arbeidsgiverstrategi ble sluttført i juni 2015. Arbeidet med revisjon av etiske retningslinjer ble sluttført i 
mai 2016. De vedtatte etiske retningslinjene gjelder for ansatte og består av en etikkplakat og en veileder. 

I vår helhetlige styringsmodell avklarer kommunedirektøren innholdet i rapporteringen til kommunestyret. Dette 
bidrar til å skape forutsigbarhet i kommunedirektørens rapportering og muliggjør en bedre styring ved at hver enkelt 
leder på de ulike tjenestestedene har oversikt over hva som skal inngå i kvartalsrapporteringen. 

Lederutviklingsprogrammet har vært en god og viktig arena for å øke kompetansen blant kommunens ledere. I 2018 
ble det startet et nytt toårig ledelsesutviklingsprogram som gjelder perioden høsten 2018 - våren 2020. 

Kommunestyret vedtok etter kommunevalget i 2019 et revidert politisk delegeringsreglement som også delegerer 
fullmakter til kommunedirektøren. 

Internkontroll 

Kommuneloven inneholder formelle krav til internkontroll. Det ligger derfor i kommunedirektørens oppgave å sørge 
for at regelverket overholdes og at kommunen har en betryggende kontroll innenfor de ulike områdene som 
økonomi- og personalforvaltning, anskaffelser, IKT- styring og informasjonssikkerhet, saksbehandling og 
myndighetsutøvelse samt tjenesteproduksjon. 

Et godt internkontrollsystem skal oppleves som tilgjengelig og enkelt å bruke. Dette er viktig for å sikre kvaliteten i 
tjenestene. Internkontrollsystemet skal bidra til at hele organisasjonen har fokus på kontinuerlig kvalitetsforbedring 
gjennom dokumentasjon, systemer og avvikshåndtering. Internkontroll som arbeidsmetode medfører kontinuerlig 
kvalitetsforbedring og læring i alle ledd i organisasjonen.  

Årshjul  

Bildet under viser Halden kommunes overordnede årshjul for 2020. Årshjulet viser oppgaver som har stor betydning 
for kommunedirektørens overordnede arbeid. Årshjulet bidrar til en transparent organisasjon i forhold til 
kommunedirektør/folkevalgte i og med at de folkevalgte har kjennskap til når ulike aktiviteter gjennomføres. 
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Likestilling 
Kommunens redegjørelse for likestilling 

Halden kommune har også i 2020 vært bevisst på likestillingsaspektet ved rekruttering til stillinger. Kjønnsfordelingen 
er i likhet med andre kommuner skjev innenfor de ulike sektorene. Ønsket og målsettingen er å forbedre dette 
gjennom bevisst holdning ved rekruttering. 

Kommunen har i enkelte tilfeller oppfordret underrepresenterte grupper om å søke ved annonsering av ledige 
stillinger.  

Tilrettelegging av arbeidsplassen for medarbeidere med tilretteleggingsbehov har stort fokus i kommunen med 
målsetting om å holde flest mulig i arbeid. 

 

Kjønnsbalanse 

Kommunedirektørens ledergruppe hadde ved utgangen av 2020 en kvinneandel på 43 %. Går en til ledernivået under 
(enhetsledere) var fordelingen 78 % kvinner (77 % i 2019). I avdelingsledersjiktet er kvinneandelen 67% 

Kommunen har ikke hatt behov for særskilte tiltak for å øke andelen kvinnelige søkere i helse og omsorg og 
undervisning og oppvekst. I teknisk er situasjonen fortsatt den motsatte selv om det er flere kvinnelige ansatte i teknisk 
nå enn tidligere. 
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Som for det offentlige generelt ser en at likestillingsspørsmålet er et resultat av kvinners og menns valg av tilknytning 
til arbeidslivet. En ser klare forskjeller i yrkesvalg (tabell 1 og 2). 

Tabell 1 

Pr. 01.12.20 Antall    
  Kvinner Menn     
Sektor     Andel kvinner i % Andel menn i % 
I alt 1917 536 78 22 
Sentraladm. 58 32 64 36 
Underv. og oppvekst 653 163 80 20 
Helse og sosial 1157 193 86 14 
Kultur 17 10 63 37 
Teknisk 32 138 19 81 

*Tabell 1 inneholder kun hovedstillinger. Ansatte som arbeider i flere stillinger er kun telt med der hvor de har 
hoveddelen av stillingen.  

Likelønn 

Halden kommune har fokus på likelønn. Dette vektlegges i lokale forhandlinger. Lønnsoppgjøret i 2020 ble et oppgjør 
med svært begrensede økonomiske rammer som følge av koronapandemien. Dette resulterte i marginale lønnsøkning 
og like påslag for gruppene. 

Det legges stor vekt på lik behandling av kvinner og menn ved lokale lønnsforhandlinger. Kommunen er kommet langt 
i dette arbeidet. Det gjenstår imidlertid fortsatt enkelte likelønnsutfordringer knyttet til forhandlingskapitlene 3.4.2 
og 5.1 hvor det forhandles individuelt. Likelønn er også et tema i lønnssamtaler. 

Kjønnsfordelt lønnsstatistikk 

Ser en på utviklingen av grunnlønn i Halden kommune, økte kvinner % - vis mer enn menn fra 2019 til 2020.   

Utviklingen i grunnlønn i Halden kommune i perioden 2007-2020 (fast- og timelønte hoved- og bistillinger): 

 

 

Tabell 2 

Utvikling av grunnlønn 

  Begge kjønn Kvinner Menn 

2007 25.770 25.275 27.325 

% vis økning 6 6,1 5 

2008 26.573 26.026 28.314 

% vis økning 3,5 3,6 3,8 

2009 28.291 27.769 29.947 
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% vis økning 6,5 6,7 5,8 

2010 29.282 28.756 31.003 

% vis økning 3,5 3,5 3,7 

2011 31.552  31.085 33.049 

      % vis økning 3.0 3.3 2.1 

2012 33.005 32.552 34.476 

     %-vis økning 4.6 4.7 4.3 

2013 33.668 33.266 35.018 

     %-vis økning 2.0 2.2 1.6 

2014 35.207 34.890 36.270 

     %-vis økning 4.6 4.9 3.6 

2015 36139 35835 37115 

     %-vis økning 2.6 2.7 2.2 

2016 37.338 37.006 38.387 

%-vis økning 3.3 3.3 3.4 

2017 38.450 38.062 39.682 

%-vis økning 3.0 2.9 3.4 

2018 39.391 38.958 40.762 

%-vis økning 2.4 2.4 2.7 

2019 41.216 40.780 42.522 

%-vis økning 4,6 4,7 4,3 
2020 41.361 40.945 42.578 

%-vis økning 1,2 1,2 0,9 

 Endring i månedsfortjeneste 2019-2020(fast- og timelønte hoved- og bistillinger): 

 

 

 

Tabell 3 

Kjønn Måneds-
fortjeneste 

2020 

Endring i  

måneds- 

fortjeneste 

2019-2020 
Kvinner og 
menn 

45.417 1,2 % 

Kvinner 45.046 0,9 % 
Menn 46.505 1,2 % 

101



 

23 
 

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig fortjeneste pr. månedsverk og gjennomsnittlig grunnlønn pr. månedsverk 
for kvinner i prosent av menns lønn justert for ulike faktorer. 

Tabell 4 

 

Heltidskultur 
Arbeidstid 

Heltidsarbeidet har fram til sommeren 2020 vært organisert i en partssammensatt arbeidsgruppe som over lengre tid 
har jobbet med heltid i Halden kommune. Arbeidet med heltid har vært utfordrende og det har vært behov for å se 
på en ny form av dette arbeidet. Høsten 2020 ble det derfor besluttet å organisere arbeidet som prosjekt og tilsette 
egen prosjektleder. Desember 2020 ble prosjektleder tilsatt med oppstart mars 2021. Dette er et arbeid som vil ha 
prioritet i 2021. 

Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte 

Tabell 5 og 7 viser hvordan den prosentvise andelen kvinner og menn har endret seg i ulike stillingsstørrelser i perioden 
2018 - 2020. 43.7 % av ansatte er nå i 100 % stilling. Dette er tilnærmet som i 2019 med 43.8%. 

Tabell 5 

Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt og kjønn. I Halden kommune pr. 1. desember 2020 
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Tabell 6 

Antall stillinger, ansatte og årsverk. Tall per. 01.12.2020. 

 

Tabell 7 

103



 

25 
 

 

Tabellene 1 - 7 er hentet fra KS (PAI-registeret) pr.01.12.2020. 

Medarbeidere 
 

Antall og årsverk 

Antall fast ansatte og årsverk var pr. 31.12.20: 

Tabell 1 

  Antall 2017 Årsverk 2017 Antall 2018 Årsverk 
2018 

Antall 2019 Årsverk 
2019 

Antall 2020 Årsverk 
2020 

Kvinner 1777 1335,7 1762 1326,7 1813 1379,7 1913 1400 
Menn 494 413,5 497 418,3 539 452,5 536 423 
Totalt 2271 1749,2 2259 1745 2352 1832,2 2449 1820 

Antall årsverk og ansatte i tabellen omfatter ansatte som har vært lønnet på fastlønn pr. 31.12 det enkelte år. 

Utdanningsnivå 

Tabellen nedenfor viser utdanningsnivået i Halden kommune pr. 31.12.20: 

Tabell 2 

Utdanningsgruppe Menn 2017 Kvinner 
2017 

Menn 
2018 

Kvinner 

2018 

Menn 2019 Kvinner 
2019 

Menn 2020 Kvinner 
2020 

Ufaglært 75 288 73 274 91 287 85 280 
Faglært 152 651 153 629 155 636 158 640 
Høyskole 55 310 58 325 64 340 63 338 
Høyskole + 14 83 15 87 16 90 14 90 
Lærere (inkl. adj., adj.+, 
lektorer) 

95 280 96 279 100 290 96 290 

Ledere og ansatte med personlig avlønning inngår ikke i oversikten. 

Ledere: Tilsammen 105 ledere fordelt på kommunedirektørens ledergruppe, enhetsledergruppen og 
avdelingsledergruppen (69 kvinner og 36 menn). I tillegg kommer assisterende rektorer, undervisningsinspektører, 
arbeidsledere og teamledere. 
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Ansatte med personlig avlønning: 137 ansatte (74 kvinner og 63 menn). 

Andelen ufaglærte i kommunen i 2020 er 14,9 % mot 16,07 % i 2019. Andelen ufaglærte kvinner er 11,4 % (12.2 % i 
2019) i hovedsak pleiemedarbeidere i helse og omsorg. Andelen ufaglærte menn er 3,4 % (3.9 % i 2019). 

Det arbeides kontinuerlig med å øke andelen faglærte ved tilsettinger og gjennom tilrettelegging for å ta fagbrev ved 
siden av arbeidet. 

Alderssammensetning 

Alderssammensetningen for fast ansatte i Halden kommune var som følger pr. 31.12.20: 

Tabell 3 

Aldersgruppe Antall personer 

2016 

Antall personer  

2017 

Antall personer 
2018 

Antall personer 
2019 

Antall personer 
2020 

18-20 14 8 4 26 8 
21-25 139 140 127 155 159 
26-30 172 202 202 230 208 
31-35 206 204 225 245 228 
36-40 273 243 238 252 242 
41-45 300 301 314 321 293 
46-50 336 339 312 327 309 
51-55 296 317 331 326 313 
56-60 267 248 255 254 273 
61-65 222 219 193 170 187 
66-67 35 35 40 29 45 
Over 67 18 15 18 17 3 

Andelen ansatte 61-67 år er noe høyere i 2020 enn i 2019. Antall ansatte over 67 år har gått ned. 

Pensjonsalder  

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten 
bidra til å øke sysselsettingen. Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder 
som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på 
arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.  

Gjennom å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall, skal virksomhetene være 
med på å skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet. Målet med IA-avtalen er å legge til rette for at så mange som 
mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig  

Et godt samarbeid mellom partene er det viktigste verktøyet i inkluderingsarbeidet. IA-avtalens viktigste bidrag i 
denne helheten er felles innsats fra partene på arbeidsplassen for å forebygge sykefravær og frafall og fremme 
inkludering. Myndighetene skal gjennom sine virkemidler støtte opp under dette arbeidet. 

Lærlinger 

Halden kommune har i 2020 hatt lærlinger i følgende fag: 
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 Helsefagarbeider 
 Barne- og ungdomsarbeider 
 Institusjonskokk 
 Byggdrifter (vaktmester) 
 Kontor og administrasjon 
 IKT – servicefag 
 Anleggsgartner 
 Gjenvinningfaget 
 Vei og anlegg 

Halden kommune hadde høsten 2020 62 lærlinger fordelt på de ulike lærefagene vi er lærebedrift i. 

Dette er det antallet vi skal ha forhold til å dekke 2 promille av innbyggertallet. 

Det er ikke fastsatt hvor mange lærlinger det skal være i de ulike fagene, men aktuelle lærlinger blir kalt inn til 
intervju der fagleder i det aktuelle faget, lærlingansvarlig og søker er til stede. 

Når de alle fag bortsett fra barn og ungdom og helse har valgt ut de lærlingene som de ønsker. Så  ser vi hvor mange 
lærlinger til vi skal ha inn og fordeler de på disse to største faggruppene. 

Utdanningsdirektoratet gjennomfører hvert år en lærlingerundersøkelse og også i 2020 så skårer Halden kommune 
høyt på Trivsel, opplærling og oppfølging. 

Vi rekrutterer i hovedsak lærlinger fra egen kommune, men også noen utenfor kommunen. 

Rekruttering 

P.t er det sykepleiere, vernepleiere og leger som representerer den største utfordringen når det gjelder rekruttering 
av fagpersonell til kommunen, og sykepleiere utpeker seg spesielt. Det er også vanskelig å rekruttere lærere med 
godkjent lærerutdanning og førskolelærere i løpet av skoleåret. I tillegg er det få søkere til lederstillinger i helse og 
mestring og undervisning og oppvekst. Våren 2021 vil det igangsettes et arbeid i en partssammensatt arbeidsgruppe 
for å utarbeide en overordnet rekrutteringsstrategi for Halden kommune. 

 

 

HMS 
 

Et godt og systematisk HMS-arbeid skal bidra til et arbeidsmiljø som er til alles beste. Det overordnede HMS-
systemet skal bidra til at man har et verktøy for å forebygge og løse problemer som oppstår. Våre HMS-dokumenter 
er ikke statiske, men i stadig utvikling. 

Fokus på nærvær, forebyggende arbeid og gode rutiner for oppfølging av de som blir syke har hatt sterkt fokus også i 
2020. Kommunedirektøren har dette høyt på dagordenen, og IA-satsingen som ble startet i 2015 har fortsatt i 2020. 
Noe arbeid ble naturlig nok satt litt på vent i mars/april, da vi ble rammet av covid 19. 
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IA-styringsgruppe hvor både arbeidsgiver og arbeidstaker er representert bidrar til å holde fokus på IA-arbeidet. 
Styringsgruppa har definert fokusområder og tiltak innenfor IA-arbeidet for 2019/2020. Gruppa har også søkt og fått 
midler fra Halden kommunale pensjonskasse til prosjekter som Sterkere tilbake og Forflytningsveiledning som kan 
bidra til økt nærvær. IA-styringsgruppe har vært med på å peke ut prioriterte arbeidssteder som skal få ekstra 
oppfølging av bedriftshelsetjenesten og NAV. Prosessen rundt IA-arbeidet har tatt lenger tid enn beregnet og blitt 
forsinket pga korona og travle ledere. I løpet av 2020 er det innført et tettere samarbeid mellom NAV 
arbeidslivssenter, BHT og HR i IA-arbeidet, og det jobbes enda mer systematisk. Det er også innført jevnlige 
sykefraværsoppfølgingsmøter med avdelingsleder, HR, NAV og NAV Arbeidslivssenter i flere av de prioriterte 
avdelingene. 

Flere arbeidssteder med høyt fravær over tid har fått oppfølging både på individ- og gruppenivå av NAV, kommunens 
HMS-rådgivere og bedriftshelsetjenesten, i tillegg til at det gis lederstøtte slik at leder bedre kan følge opp videre. 

Målsettingen for 2020 var et nærvær på 92%, altså et sykefravær på 8%. Det er laget differensierte mål i de ulike 
kommunalavdelingene. Vi har imidlertid store variasjoner mellom de ulike kommunalavdelingene og gjennom året. 
Korttidsfraværet er en utfordring på enkelte arbeidssteder, men i hovedsak er det langtidsfraværet som er vår 
utfordring. 

I 2020 var nærværet for hele året på 91,8%. Det betyr at målet om 92% nærvær er innen rekkevidde og mulig å nå, 
og dette arbeidet fortsetter for fullt i 2021. 

Tiltak og aktiviteter som er iverksatt for å ivareta HMS-arbeidet i Halden kommune: 

Det jobbes stadig med å utvikle og implementere kommunens internkontrollsystem, Risk Manager. Det har fortsatt 
vært fokus på avviksmeldinger og å utvikle en god kultur for å melde fra om avvik, se nærmere på gjentatte avvik, se 
på årsakene til at avvik ikke lukkes, bruke avvikene til kvalitetsforbedringer, og at alle som melder får tilbakemelding. 

Elektronisk stoffkartotek er tilgjengelig for alle ansatte, her vil det bli overgang til nytt system. 

Sykefraværsoppfølging 

I løpet av 2017 kom det digitale løsninger i NAV for sykemelding og oppfølgingsplan. Kommunen har tatt dette i bruk 
og selv om det fortsatt er noen papirløsninger, blir mer og mer av dette digitalt, noe som letter arbeidet. Det blir 
enklere å ha kontakt mellom de ulike aktørene - sykemeldt, leder, sykemelder og NAV. Systemet har fortsatt 
forbedringspotensiale og er under stadig utvikling. 

Det er fokus på tidlig oppfølging og tilrettelegging, og flere er gradert sykemeldt. Tilrettelegging for sykemeldte 
oppleves som krevende for lederne fordi kommunen er i en vanskelig situasjon med trange økonomiske rammer, 
men på tross av dette utvises det flere steder kreativitet og innsats for å inkludere. 

Dialogmøter og oppfølgingsmøter gjennomføres, og det er mulighet for å få bistand fra NAV arbeidslivssenter, 
bedriftshelsetjenesten og HMS-rådgivere i kommunen. En saksbehandler i NAV følger opp alle ansatte i kommunen, 
noe som letter kontakten med NAV og sikrer bedre oppfølging. Tilsvarende følger en saksbehandler i NAV opp 
ansatte i kommunen som er på arbeidsavklaringspenger (AAP). 
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HR-avdelingen avholder møter med alle som har vært ute av arbeidet i to år for å avklare om de kan komme tilbake 
til arbeid eller ikke. HR har dette som en måleindikator og rapporterer på dette hvert kvartal. 

I 2020 fortsatte arbeidet med å avklare saker hvor ansatte har vært ute av jobb i mer enn to år. Flere har et perifert 
forhold til kommunen etter at de har gått over på ulike trygdeordninger. Mange av disse har blitt tilskrevet og innkalt 
til møter, og dette avklaringsarbeidet vil fortsette i 2021. 

Kurs og opplæring 

Akan-utvalget/HR har gjennomført to puljer med Akan-kurs for ledere, Akan-kontakter og hovedtillitsvalgte. 
Deltakerne fikk en innføring i Akan-modellen, Den nødvendige samtalen og hvordan forebygge og håndtere rus – og 
avhengighetsproblematikk. Bedriftshelsetjenesten stod for opplæringen. Kurset ble gjennomført digitalt pga covid 
19-situasjonen. 
Det har vært gjennomført grunnkurs HMS for nye ledere, verneombud og medlemmer av sektor-AMU. Siste halvdel 
av kurset måtte gjennomføres digitalt. 
Det har også vært arrangert verneombudsamling med tema Akan, også denne samlingen ble gjennomført digitalt. 

People@work 

Høsten 2019 startet kommunedirektøren et samarbeid mellom Halden kommune og People@work. Firmaet leder 
prosesser, arrangerer samlinger og leverer en app med digitale treningsløsninger for ledere. Gjennom disse prosessene 
skal man ta utgangspunkt i gode rollemodeller, definere kontrollerbar og kopierbar aktivitet og ha fokus på Beste 
praksis. Det ble avholdt to samlinger for ledere i 2020, og i forkant av disse ble det gjennomført klimaundersøkelse 
blant alle ansatte. Lederne gjennomfører også en månedlig egenevaluering. 

HMS-pris 

I desember ble HMS-prisen delt ut for 10. gang. Denne gangen gikk prisen til Uteteam. Stolte og fornøyde ansatte 
forteller om velfungerende rutiner og et godt arbeidsmiljø. De er opptatt av at hver enkelt skal ha en god 
arbeidshverdag og tilrettelegger i perioder for at den enkelte skal kunne øke nærværet på jobb. Avdelingen er 
bevisste på at arbeidsmiljø er ferskvare, og at de hele tiden må jobbe for å opprettholde dette. Uteteam jobber 
målrettet etter verdiene Åpenhet-tillitt-respekt-redelighet og er stolte av arbeidsplassen sin. 

Tiltak og aktiviteter for å øke nærværet i Halden kommune 

Bedriftshelsetjeneste 

I 2020 har vi hatt et godt samarbeide med Avonova. De gir bistand innenfor sykefraværsarbeid, krisehåndtering, 
arbeidshelse, psykososialt arbeidsmiljø, risikovurdering, inneklima, rus/avhengighet og undervisning/kurs. Vi er 
fornøyde med kvaliteten på tjenestene de gir. 

Egen årsrapport behandles av HAMU hvert år. BHT deltar på HAMU-møter og i sektor-AMU hvis ønskelig. De deltar 
også i Akan-utvalget. 

Alle ansatte har gjennom bedriftshelsetjenesten hatt tilbud om gratis behandling av fysioterapeut og samtaletimer 
hos psykologspesialist. Tilbudet har vært godt mottatt og mye benyttet. 
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Prosjektet Sterkere tilbake ble gjennomført av Avonova med to grupper à 8 ansatte i løpet av 2020. Også i år valgte 
vi å videreføreforlenge ordningen med forlenget kursperiode for å i enda større grad ha mulighet til å bidra til varige 
livsstilsendringer. Dette er et tilbud til ansatte som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet enten pga. helsemessige 
problemer eller alder. Både de som har gjentatte sykemeldinger, langtidsfravær, eller er i fare for å bli sykemeldte 
kan søke. Deltakerne fikk en omfattende oppfølging både individuelt og i gruppe, og gjennom kurset lærte de om 
forbedring av søvnvansker, fysisk helse, stressmestring, kosthold og hverdagsbalanse. Kurset måtte endres og 
tilpasses underveis for å kunne hensynta de til enhver tid gjeldende smittevernregler. 

Forflytningsveiledning ble gjennomført i helsesektoren høsten 2020. Dette er forebyggende tiltak der deltakerne 
lærer gode bevegelser for kroppen, tips om arbeidsteknikk og bruk av forflytningsduk. Kursene ble gjennomført av 
bedriftshelsetjenesten ute på den enkelte arbeidsplass med hele/deler av personalgruppa. 

Vi har også fått midler av HKP til lederstøtte/kurs/veiledning for ledere knyttet til det å ta imot og håndtere 
tilbakemeldinger konstruktivt og på en god måte. BHT skal lage et passende opplegg spesielt rettet mot 
klimaundersøkelsen og resultatene der og tilbakemeldinger generelt. 

Eksperttilskudd 
Dette ble innført som et av tiltakene i den nåværende IA-avtalen, men gir ikke samme økonomiske uttelling og 
mulighet for kommunen som tilretteleggingstilskuddet gjorde. Eksperttilskuddet har en individuell innretning, og det 
har vist seg å være et meget trangt nåløye for å kunne søke om dette. Den nye IA-avtalen gjør at det ikke lenger er 
mulig å søke om tilretteleggingstilskudd via NAV. Dette har de siste årene ført til store endringer, da det tidligere ble 
søkt tilskudd både for å tilrettelegge for enkeltindivider og grupper, Aktiv på Dagtid-kort som ansatte kan benytte for 
å forhindre sykemelding og BHT-tilskudd som skal dekke utgifter til bedriftshelsetjeneste. 
Når det gjelder prosjektet Aktiv på dagtid, er deltakerkortenes virkningstid forlenget til tross for bortfall av 
tilretteleggingstilskudd. Opplegget videreføres som i fjor gjennom ekstra tilskudd fra deltakerkommunene og gir 
tilgang til aktivitetene i prosjektet inntil videre. 

Sykefraværsutvikling Halden kommune 2013– 2020 

  

  

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

2018 

  

2019 

  

2020 

Halden kommune totalt 

  

8,2 % 

  

9,1 % 

  

9,1 % 

  

8,9 % 

  

8,5 % 

  

8,8 % 

  

8,5 % 

  

8,2 % 

Sentral felles 

  

8,3 % 

  

9,5 % 

  

6,3 % 

  

6,6 % 

  

7,0 % 

  

5,7 % 

  

5,1 % 

  

4,5 % 

NAV 

  

7,9 % 

  

8,2 % 

  

10,7 % 

  

8,1 % 

  

6,6 % 

  

6,4 % 

  

6,1 % 

  

5,1 % 

Undervisning og oppvekst 

  

7,8 % 

  

8,2 % 

  

8,1 % 

  

8,1 % 

  

7,5 % 

  

7,3 % 

  

8,3 % 

  

7,0 % 

Teknisk 

  

5,5 % 

  

5,2 % 

  

4,6 % 

  

5,6 % 

  

5,5 % 

  

5,2 % 

  

4,1 % 

  

3,9 % 
Helse og mestring                 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Fellesområder 
 

Sentraladministrasjon 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 

I sentraladministrasjonen ligger kommunedirektørens stab og støttefunksjoner. Disse består av personal og 
organisasjon, økonomi, kommunikasjon og digitalisering, kommuneadvokaten samt avdeling for samfunnsutvikling. 
Sentraladministrasjon består av 63,25 årsverk. 

HR-avdelingen gir råd og veiledning til kommunedirektøren, direktørene for kommunalavdelingene, enhets- og 
avdelingsledere innenfor ulike områder. De viktigste arbeidsområdene i HR-avdelingen er utarbeiding og revisjon av 
reglementer, retningslinjer, prosedyrer og rutiner innenfor personalområdet og opplæring av ledere og andre i disse. 
Andre viktige arbeidsområder er veiledning innenfor lov- og avtaleverk, bistand i rekrutteringsprosesser, 
ansiennitetsberegning og lønnsfastsettelse, overordnet HMS-arbeid, bistand i sykefraværsoppfølging og 
personalsaker, tilrettelegging av partssamarbeidet og saksbehandling i denne forbindelse, saksbehandling til 

10,2 % 10,5 % 11,1 % 10,9 %  10,3 % 11,4 % 10,3 % 10,8 % 
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hovedarbeidsmiljøutvalget, saksbehandling til politiske utvalg samt rapportering til ulike instanser. Kommunens 
lærlingeordning administreres av HR-avdelingen ved lærlingeansvarlig i samarbeid med HR-leder. 

Økonomiavdelingen hovedoppgaver omfatter blant annet ajourhold av regnskap, både for kommunen og Halden 
kirkelige fellesråd, mva-rapportering, fakturahåndtering, lønnsutbetaling, håndtering av sykefraværsrefusjoner, 
vedlikehold og fakturering av kommunale gebyrer, eiendomsskatt samt kommunens øvrige fakturaområder, 
økonomirapportering, økonomiske analyser samt budsjett- og økonomiplanprosesser. Avdelingens oppgaver er 
direkte rettet mot både innbyggere, ansatte og ledere. 

Kommunikasjon og digitalisering består av avdelingene politisk sekretariat, kommunikasjon og service, IT, post/arkiv 
og innkjøp. I tillegg har avdelingen ansvar for kommunens satsing innenfor innovasjon, Smart by og digitalisering 

Politisk sekretariat er en del av kommunedirektørens administrasjon og betjener de politiske organene bl.a. ved å 
sørge for innkallinger, tilgang til saksdokumenter, protokollering av møtene og håndtering av forfall. Sekretariatet er 
også ansvarlig for informasjon til allmennheten ved rutinemessig publisering av møtedokumentene i 
kommunens innsynsløsning.  

Arbeidsoppgavene i avdeling Kommunikasjon og service er både rettet mot egen organisasjon, mot kommunens 
innbyggere og kommunens samarbeidspartnere. 

Ressursene på IT er involvert i flere prosjekter og oppgaver i kommunen. Det foregår mye digitalisering innenfor de 
ulike fagprogrammene kommunen benytter. IT har bistått i alle digitaliseringsprosjekter som gjennomføres. 
Sentraladministrasjonen har opprettet en egen ID-gruppe hvor innovasjon og digitalisering er satt på agendaen. 

Post/arkiv har hatt fokus på det elektroniske arkivet, opplæring og oppfølging av nytt sak- arkivsystem Elements og 
digital forsendelse.  

Ansvaret for digitaliserings-, innovasjons-, og smart by-arbeidet er også en del av ansvarsområdene i Kommunikasjon 
og digitalisering. Arbeidet er fordelt mellom overordnet leder og en som leder arbeider med innovasjon og smart by. 
Imidlertid er Innovasjons- og digitaliseringsarbeidet forankret i arbeidsmetodikken i hele organisasjonen. 

Kommuneadvokatkontoret har arbeidet blant annet med oppgaver/rådgivning innen eiendomsskatt, arbeidsrett, 
kontraktsrett, generell – og spesiell forvaltningsrett , helserett, husleierett, plan – og bygningsrett, salgs – og 
skjenkebevillinger, Halden kommunes klagenemnd, barnevernrett og regelverket om offentlige anskaffelser. 
Personvernombudet har spesielt arbeidet med opplæring, avviksmelding til Datatilsynet, lukking av avvik etter 
forvaltningsrevisjonen og herunder kan nevnes; DPIA (personvernkonsekvensvurderinger) og løpende behandlinger. 
Det er jevnlige interkommunale samlinger på fagfeltet. 

Avdeling for samfunnsutvikling hovedoppgaver omfatter langsiktig overordnet planlegging, strategisk arbeid og 
tverrfaglig bistand på tvers av kommunens områder. Viktige fokusområder i 2020 har vært områdeløft nord, arbeidet 
med arealplan, planstrategi, fritidskortet og næring- og sysselsettingsplan 

Utvikling og utfordringer 
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2020 har vært et spesielt år hvor arbeidsdagen i stor grad har vært styrt av den situasjonen vi har vært i. 
Koronapandemien har ført til store inngripende tiltak i manges liv og dette også som arbeidsgiver og ansatt. Det har 
vært mange nye utfordringer som har vært avvikende fra det vi regner som normalt og som heller ikke er tilpasset de 
retningslinjer, lov og avtaleverk vi opererer etter i det daglige. Det har også vært svært hyppige endringer. HR-
avdelingen har vært sentral i arbeidet med å finne løsninger og gjøre de nødvendige avklaringer. Det har vært mye 
læring i dette og det har ført til tett samarbeid med mange og skapt nye relasjoner.  

Sentraladministrasjon har gjennom 2020 fått kjenne på viktigheten av digitale prosesser. Avdelingen har de siste 
årene hatt stort fokus på digitalisering og automatisering, noe som gjorde at når vi i mars ble sendt på 
hjemmekontor kunne utføre stort sett alle oppgavene våre hjemmefra.  

Til tross for digitaliserte oppgaver har det vært en bratt læringskurve i samhandling på avstand, hvor mange har vært 
nødt til å lære seg nye kommunikasjonsplattformer. Vi har også fått erfare hvor avhengige vi er av IT-systemer som 
fungerer. I 2020 har det vært en stor belastning for IT-support relatert til innføring eller endring av digitale løsninger, 
verktøy og systemer. Digital kompetanse hos ansatte i Halden kommune er en utfordring for innovasjon og 
digitaliseringsarbeidet. 

Sikkerhetsarbeidet har hatt stort fokus i 2020 og vi har sammen med DVØ (Digi Viken Øst) opprettet en gruppe som 
utarbeider mål og strategi, ledelsessystem og mål om å innføre sikkerhetskultur i organisasjonen. 

Fra mars 2020 har en stor andel av både kommunens servicesenter og kommunikasjonsressurser vært relatert til 
håndtering av og informasjonsbehov om pandemien.  

Nav stengte tidlig dørene og det har i perioder medført mange “Navbesøk” i kommunens servicesenter. I perioder 
har dette vært utfordrende både for besøkende og servicesenterets personell. Smittevernregler skal håndteres 
samtidig som innbyggerne har behov for nødvendig hjelp som ikke alltid lar seg løse med stengt skranke. I all 
hovedsak har dette gått bra, men som nevnt har det vært perioder med utfordringer. 

Fra mars 2020 ble det umiddelbart nye spørsmål i forhold til gjennomføring av politiske møter. Hvor mange kan 
møtes? I hvilke lokaler? Hva skjer de nærmeste ukene og hvordan sørger vi for nødvendig åpenhet i møtene når 
antall deltakere begrenses? 

Det ble raskt etablert løsninger for digitale møter og testet ut voteringsløsninger. Møter ble flyttet til Fredriksten og 
Brygga kultursal og digital overføring/opptak av møter etablert. Etter hvert som situasjonen strammet seg til, ble 
møtene i all hovedsak gjennomført som fjernmøter. “Hybridmøter” fra lokaler med krevende lydforhold har vært en 
utfordring – for eksempel møter med en del deltakere i kommunestyresalen og en del av deltakerne via teams, 
toveis lyd og video. Dette har ikke fungert optimalt. 

Det ble også startet prosess med å se på løsninger for streaming og formidling av digitale møter. Løsning for dette 
etableres i januar/februar 2021. 

Kommunen tok i bruk nytt sak/arkivsystem i juni 2020. Dette innebærer også ny løsning for “møtemodul” med 
prosesser rundt saksproduksjon, møteinnkalling og protokollering. Dette ga til tider betydelig utfordringer for politisk 
sekretariat i 2020. En del rutiner hos saksprodusenter måtte legges om og verktøyet hadde ofte problemer med å 
håndtere generering av innkallinger med mye ekstra arbeid og forsinkelser som konsekvens. Dette er under 
utbedring, men har gitt mye merarbeid høsten 2020.  
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Kommunen har mange rammeavtaler, prosjekter og også store investeringsprosjekter som innebærer til dels 
omfattende anbudsrunder. Det søkes i større grad enn tidligere samarbeid med kommuner i Østfold og eventuelt 
Viken slik at man går sammen om anskaffelser som langt på vei er felles for kommunal sektor. Dette vil bli enda mer 
aktuelt i 2021 

På tross av pandemien er det arbeidet med å videreutvikle og etablere nye smartby-tiltak. Flere uavklarte områder 
og avtaler er gjennomgått og nye faser etablert. Det ble iverksatt fase 2 for mobilitetsprosjektet der både skilting til 
billeieplassene er etablert og bildelingsordningen er utvidet til nye lokasjoner utenfor sentrum. På slutten av 2020 
startet forberedelse av fase 3 som inkluderer prosess med ny anbudsrunde i 2021. 

Det er jobbet med å strukturere innovasjons og digitaliseringsarbeidet og det er utarbeidet en ny strategi for 
innovasjon og digitalisering (ID-arbeidet). Etter sommeren ble det etablert og lansert en Idèpostkasse der ansatte 
kan melde inn gode ideer for utvikling og innovasjon. Dette arbeidet fortsetter i 2021 og en innovativ strategi for 
medarbeiderdrevet innovasjon ble påbegynt i desember 2020.    

Arkivet har på tross av pandemien oppgradert kommunens sak og arkivsystem, og gjennomført kurs via Teams og e-
læring. Det har vært et stort merarbeid for ansatte ved arkivet fordi systemet ikke fungerte som forutsatt. Det har 
vært jobbet med kvalitetssjekk av det elektroniske arkiv fra 2008-2020 slik at arkivet kan overføres til depo i løpet av 
våren 2021. 

Det har vært krevende å gjennomføre medvirkning i planprosessene, som for eksempel arealplan og nærings- og 
sysselsettingsplanen. COVID-19 har rammet næringslivet spesielt hardt og dette har økt trykket på næringsarbeidet, 
både i form av daglig dialog med næringslivet og med utredning av lokale retningslinjer i forbindelse med statlige 
kompensasjonsordninger, slik at midlene har kommet raskt ut til lokalt næringsliv. Avdelingen har også ansvaret for 
å rapportere på midlene som har blitt utdelt.   

Ordinær drift har fungert fint gjennom året, men vi ser at vi ikke har kommet så langt i utviklingsprosesser som vi 
hadde ønsket. Det vi har lært og fleksibiliteten vi har opparbeidet oss er noe vi tar med oss videre i utviklingen i 
2021. 

Utvalgte resultater 
 

Regnskapsresultatet for sentraladministrasjonen i 2020 viser et samlet mindreforbruk på 2,9 mkr. 
Dette skyldes i all hovedsak skyldes 2 forhold; Lavere lønnsoppgjør inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift, samt 
udisponerte midler knyttet til omstillingspott og andre mindre reservepotter.  

Koronakostnader er beregnet til å være 1,7 mkr når det korrigeres for tilskudd til næringslivet til kommuner med 
høye arbeidsledighet (3,55 mkr) som er innbetalt til kommunen over rammetilskuddet men som 
samtidig videreutbetales til næringslivet. Det er kun få endringer i koronakostnadene siden oktober måned.  

Direkte og indirekte kostnader som følge av Korona   

Nyby ect. 966 244 

Ekstra lønnsutgifter 216 647 

PC utstyr/systemer 524 826 

Sum kostnader sfa Korona 1 707 717 

113



 

35 
 

De økonomiske rammene i sentraladministrasjonen for 2020 har vært utfordrende. Det har vært kjørt prosesser på 
området for å oppnå effekt av de innsparingstiltakene som er vedtatt. Tiltaket på 2 mkr gitt i budsjettprosessen, økte 
pensjonskostnader til lærlinger på 1,5 mkr, har blitt dekket inn i tillegg til de planlagte reduksjonstiltakene i budsjettet. 
Innsparingene er gjennomført ved å ikke sette inn vikarer i alle sykefravær og fødselspermisjoner, samt innføre 
innkjøpsstopp. Ved å ikke sette inn vikarer blir en allerede liten administrasjon sårbar hvis det skulle oppstå ytterligere 
fravær. Det betyr også at et tilsvarende mindreforbruk som området har oppnådd i 2020 ikke kan videreføres inn i 
2021 og videre fremover. Tiltakene og årsakene til et samlet mindreforbruk er i stor grad å anse som tiltak av 
midlertidig karakter. 

Brutto lønn: 

Brutto lønn viser et merforbruk på 2,0 mkr. Dette kommer av tiltaket på 2 mkr, økte lønnskostnader til lærlinger og 
noe økte lønnsutgifter knyttet til covid 19 på den ene siden, og lavere lønnsoppgjør inkl. pensjon og aga på den 
andre siden. Det er kun i liten grad blitt leiet inn vikarer i sykefraværene. 

Refusjoner: 

Refusjoner viser en merinntekt på 1,7 mkr. Dette skyldes høyere sykefravær enn det er budsjettert med refusjon for. 

Netto lønn: 

Netto lønn har et merforbruk på 0,3 mkr. Se forklaringer under brutto lønn og refusjoner 

Andre utgifter: 

Andre utgifter viser et samlet merforbruk på 6,1 mkr. Det har i løpet av året kommet en del tilskuddsmidler, blant 
annet tilskudd til kommuner med høy arbeidsledighet på 3,55 mkr, som kom så sent på året at midlene måtte 
avsettes i balansen for utbetaling i 2021. Det er også gjort andre avsetninger til bundne fond på om lag 5,5 mkr slik 
at samlet avsetning i 2020 ble på 9,2 mkr. Når merforbruket likevel ikke er høyere enn 6,1 mkr betyr det at området 
har hatt lavere utgifter på generelle driftsarter. Dette igjen skyldes at man har strammet inn på alle innkjøp, kurs, 
kjøregodtgjørelser, men også at man har klart å ikke disponere deler av omstillingsmidlene.  

Andre inntekter: 

Andre inntekter viser en merinntekt på 9,5 mkr som kan tilskrives inntektsføringen av tilskuddsmidler som igjen har 
blitt avsatt til bundne fond jmfr. kommentarene under andre utgifter. 

Viktige begivenheter 
 

På tross av at pandemien har preget vårt arbeid gjennom 2020, så fikk vi gjennomført samling med utdeling av 
erkjentlighetsgaver for ansatte som hadde jobbet 25 år sammenhengende i 2019, samt de om gikk av med pensjon 
samme år. Samlingen ble avholdt 11. mars 2020 og det var stor tvil om vi skulle gjennomføre. 12. mars ble 
hverdagen en annen. 
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Økonomiavdelingen har levert på alle oppgaver gjennom året, til tross for utfordringene pandemien har brakt med 
seg. En av tingene som avviker fra planen er at økonomiplan våren 2020 ble erstattet av en økonomisk foranalyse. 
Økonomiplanen ble forskjøvet til høsten og slått sammen med budsjettprosessen. 

I tillegg til nevnte utfordringer relatert til pandemien, har kommunikasjon og service gjennomført flere viktige 
utviklingsprosesser i 2020. Det ble anskaffet ny publiseringsløsning for å bygge opp helt nye nettsider. Dette ble 
lansert i desember etter mange måneders jobb med å bygge opp nye nettsider og klargjøring for publisering. 
Chatboot ble forberedt for lansering rett etter årsskiftet 2020/2021. 

Det er anskaffet en bookingløsning for møterom, haller, utstyr m.m. og i 2020 har det pågått et arbeid for å få på 
plass integrasjon mot kommunens låssystem. Planen er at dette realiseres i 2021. 

Høsten 2020 ble det gjennomført anbudsprosess og anskaffet “skjemaløsning”. Arbeidet med dette starter i 
januar/februar 2021. Dette handler om et verktøy som gir oss mulighet til å bygge opp en rekke digitale løsninger 
som tilgjengeliggjøres på kommunens hjemmesider - søknadsskjemaer, registreringer, rapporteringer m.m. 

I 2020 har det vært jobbet med flere store prosjekter – blant annet Helsehuset, Os og ny brannstasjon. Det har også 
vært jobbet med å ta i bruk nye løsninger innenfor ehandel. I desember 2020 ble Halden kommune FairTrade-
godkjent og i 2021 konkretiseres dette arbeidet videre. 

Avdelingen har også vært aktivt med i prosesser knyttet til anskaffelse av smittevernsutstyr og etablering av lager og 
system for dette. 

I 2020 ble det gjennomført et prosjekt i samarbeid med Smart Innovation Norway der man kartla innbyggernes 
ønsker i forhold til bysykkel-ordning. I tråd med verbalvedtak om å etablere bysykkelordning, ble det etablert nye 
ladestasjoner for utplassering av bysykler ved Busterudparken og jernbanestasjonen. Dette kom på plass senhøstes 
2020 og vil tas i bruk for fullt våren 2021. 

Det samarbeides med flere aktører om utviklingsprosjekter og blant annet IFE, Smart Innovation Norway, Telenor og 
Nilu er aktører som er involvert i utvikling og innovasjon. Det er søkt om midler fra Forskningsrådet og andre 
tilskuddsordninger for blant annet å etablere My Digital City og andre spennende utviklingsprosjekt. 

Halden kommune ble i september 2020 kåret til den beste mellomstore kommunen i Norden. Analysehuset Mason 
kartla 60 kommuner i Norge, Sverige og Danmark og Halden kom på 3.plass total og som nummer 1 av mellomstore 
kommuner. 

Kommunen tok initiativ ovenfor Høyskolen i forhold til mobilitetsløsningen og Høyskolen har i løpet av høsten 
etablert tilsvarende SmartCity-biler for deling både på Remmen og på Kråkerøy. 

I oktober 2020 startet planleggingen med å “ta hjem” IT-drift i løpet av første halvår 2021. Etter store vansker med 
outsourchet drift over tid, ble det besluttet å varsle leverandør om avslutning og forberede egen drift. Det er 
gjennomført flere flyttinger av applikasjoner til applikasjonsleverandør. Dette er i tråd med kommunens IT-strategi 
og gjøres for å gi en bedre oppetid, support og drift til ansatte i Halden kommune. 

Totalt sett er dette omfattende endringsprosesser som krever både tid, kompetanse og ressurser.  Målet er at når alt 
er på plass får vi en bedre og mer stabil IT-drift og endringer kan gjøres raskere. 
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Arkivet er også med i digitaliseringsprosjektet til teknisk hvor papirarkivet digitaliseres. Dette arbeidet har vært 
forberedt i 2020 og arkivene vil bli tilgjengelig for innbyggere i løpet av 2021. Dette vil gi mindre henvendelser om 
innsyn i egen eiendom fra innbyggere. 

Halden kommune er pådriver for å få på plass bedre bredbåndsdekning. Områdene Ør og klepper har fått fiber etter 
at Halden kommune fikk tildelt midler fra nKom. Det ble sendt ny søknad til nKom i 2020 for å bredde ut fiber til nye 
områder uten dekning. Halden kommune søkte om 9 mill og ble tildelt 3.mill. Prosjektene kjøres nå fra Viken 
fylkeskommune og starter etter korrigert plan etter sommeren 2021. 

I 2020 har avdelingen for samfunssutvikling jobbet med flere planer; det gjelder arealplan, nærings- og 
sysselsettingsplan, og planstrategien. I tillegg har avdelingen bistått utarbeidelsen av planer hos andre avdelinger. 
Byutvikling har vært et sentralt tema for avdelingen i 2020, med prosjekter som utviklingen av “Storsenteret”, Os-
prosjektet, Busterudparken med skøytebane/bowlsbane/vannsøyler. Bynært friluftsliv med treningspark ved 
Elvepromenaden og utvidet tursti på Sauøya.  Avdelingen har også hatt fokus på barn og unge, med prosjekter som 
Fritidskortet, der alle barn og unge mellom 6 år og 18 år har fått 1 000 kroner hvert halvår til fritidsaktiviteter, og 
helsefremmende barnehager og skoler, samt nærmiljøprosjektet på Låby skole.  

Økonomistatus per konto 
 

Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Regnskap  
2019 

Oppr. bud. Rev. bud. Avvik i kr 

Lønn 79 888 78 512 77 050 77 815 -2 073 

Refusjon lønn -2 616 -1 734 -922 -922 1 695 

Sum Lønn 77 272 76 778 76 129 76 893 -379 

Drift 36 703 39 241 40 361 42 585 5 882 

Kjøp av produksjon 15 179 15 242 12 654 15 951 771 

Overføringer 17 727 18 938 12 987 14 388 -3 339 

Finansutgifter 9 504 2 164 10 10 -9 501 

Sum Utgifter 79 113 75 585 66 012 72 933 -6 187 

Brukerbetaling -8 675 -15 050 -11 950 -12 479 -3 804 

Refusjoner -16 739 -17 841 -14 600 -15 042 1 697 

Overføringer -14 527 -2 751 0 -5 210 9 317 

Finansinntekter -2 244 -929 0 0 2 244 

Sum Inntekter -42 186 -36 571 -26 550 -32 731 9 455 

Netto resultat 114 199 115 792 115 590 117 095 2 889 
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KOSTRA Nøkkeltall 
 

Kostra-analyse 
 

 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

Prioritet      

Administrasjon nettodriftsutgifterbeløp 
pr innb (kr) *) **) 

4 413 3 493 2 457 2 682 3 649 

Administrasjon, kommune Lønn ekskl. 
sykelønn Beløp pr innb (kr) *) 

3 432 2 792 2 556 1 658 2 927 

Politisk styring nettodriftsutgifterbeløp pr 
innb (kr) *) 

218 267 222 179 300 

 

*) Inflasjonsjustert med deflator 

**) Justert for utgiftsbehov 

 

Administrasjon og styring er et vanskelig område å analysere, for kommunenes regnskapspraksis varierer (tolkningen 
av skillet mellom tjeneste og administrasjon). Selve begrepet administrasjon og styring omfatter følgende KOSTRA-
funksjoner (tjenester): 

 100 Politisk styring 
 110 Kontroll og revisjon 
 120 Administrasjon 
 121 Forvaltning av eiendommer 
 130 Administrasjonslokaler 
 180 Diverse felles (sivilforsvar mm) 
 285 Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde (kommunal kontantstøtte, erstatning barnehjemsbarn, 

private veier, asylmottak) 

Funksjon 120 Administrasjon er en spesielt omfattende funksjon, som også omfatter utgifter hos andre 
tjenesteområder enn sentraladministrasjon. 

Slik KOSTRA-tallene for administrasjon og styring fremstår for 2020, så er Halden kommune relativt sett, rimeligere 
driftet på de fleste av punktene i forhold til de vi sammenligner oss med. Fokuset på å ikke drive 
administrasjonskostnadene oppover, samt det teknologiskiftet en nå er inne i, har gitt resultater. Imidlertid er det en 
fare for at arbeidet med videre teknologiutvikling og effektivisering (f.eks. utvikling av selvbetjeningsløsninger og 
digitalisering av offentlig kommunikasjon), kan stoppe opp når en ikke har tilstrekkelig ressurser, både 
kompetansemessig og for øvrig. Det er derfor viktig at effektiviseringsarbeidet ikke påvirker den digitale utviklingen 
negativt, eller på noen måte gjør at dette arbeidet tilsidesettes, men i stedet prioriteres. Over tid vil dette sannsynlig 
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gi ytterligere effektivisering og produktivitetsøkning av administrative tjenester, både internt i kommunen og ikke 
minst overfor innbyggerne. 

 

Nøkkeltall aktivitet 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel saker sendt til politiske utvalg 
senest 8 dager før møtedato  

95,0 % 72,8 % 

Andel forsinkelser som skyldes tekniske 
feil eller politiske sekretariat  

0,0 % 24,2 % 

Andel oppfølgingssamtaler med ansatte 
som har vært ute av arbeid i 2 år ihht 
kommunens 
sykefraværsoppfølgingsrutiner  

100,0 % 93,3 % 

Andel besvarte anrop av totalt innkomne  95,0 % 97,7 % 

Redusere antall telefonhenvendelser  5,0 % 2,7 % 

Øke antall følgere på sosiale medier  300,0 2 290,0 

 

Overgang til nytt sak- og arkivsystem i mai 2020 - som er en skybasert løsning - har medført en relativt krevende 
periode med tekniske utfordringer. Dette har gjentatte ganger medført at utsending ikke har gått ut til planlagt 
tidspunkt. Det jobbes kontinuerlig med leverandør for å få løsningen til å fungere som den skal slik at innkallingene 
kan gå ut i tide. 

Pandemien har medført perioder med betydelig høyere antall telefonhenvendelser til kommunen. Økningen er altså 
som følge av ulike faser av pandemien og publikums behov for å ta kontakt. I enkelte faser har det vært såpass stor 
pågang at det har vært vanskelig å opprettholde ønsket svarprosent i tråd med måltallet. 

Antall følgere på Facebook har økt betraktelig og er langt over måltallet. 

Sykefravær 
 

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2019 1,96 % 3,03 % 4,98 % 

Årlig sykefravær 2020 1,61 % 3,00 % 4,61 % 
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Det har vært et stabilt fravær i 2020. Vi ser et samlet sykefravær for 2020 på 4,61%. 
Dette er en nedgang fra 2019 som hadde et fravær på 4,98 % 

Status politiske vedtak 
 

Verbalvedtak 
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 

Arbeid med 
tjenestegjennomganger, -
standarder og gode 
kvalitetsindikatorer 

Arbeidet skal gi et bedre grunnlag for svar 
og prioriteringer i forhold til hva som 
skal  være et akseptabelt nivå på det 
kommunale tjenestetilbudet i Halden 
kommune.  Dette vil være nyttig 
styringsinformasjon og det legges til 
grunn at dette arbeidet  gjennomføres i 
bred forståelse med de ansattes 
representanter, samtidig som det  søkes 
bred tverrpolitisk enighet om hvordan 
framtidige utfordringer i  tjenestetilbudet 
best bør løses. 

 

Iht. plan  Det har vært gjennomført to prosesser 
denne våren. BDO har levert en 
tjenestegjennomgang med hovedfokus på 
undervisning og oppvekst, mens PWC har 
utarbeidet rapporten "Fremtidens 
eldreomsorg i Halden". Endelige 
rapporter ble levert i juni og deretter 
presentert for politikken i 
budsjettsamling i august. Begge 
rapportene danner grunnlag for det 
videre arbeidet med budsjett og 
økonomiplan. 

 

Begrense bruk av ikke-
nedbrytbare produkter 

Kommunedirektøren intensiverer 
arbeidet med å fase ut bruken av all 
unødvendig  bruk av engangsplast og 
andre ikke-nedbrytbare produkter i 
kommunens virksomhet.  I tillegg skal det 
stilles krav til leverandører og andre som 
jobber for kommunen i  korte eller lengre 
perioder. 

 

Forsinket  Ved anskaffelser og nye rammeavtaler 
legges det inn at engangsmateriell av 
plast ikke vil bli godtatt (der det er 
relevant - det er enkelte områder som for 
eksempel medisinsk utstyr dette ikke kan 
legges inn som absolutt krav, feks 
sprøyter). Vi har dette på dagsorden i alle 
arbeidsgruppene slik at førstevalget blir 
nedbrytbare varer der det er mulig og 
hensiktsmessig.  

 

Bruk av skolene som 
nærmiljøarenaer 

Kommunedirektøren må intensivere 
arbeidet med å videreutvikle skolene 
som  nærmiljø arenaer, hvor erfaringene 
med pilotprosjektet på Låby skole må 
hensyntas. 

 

Forsinket Middels 
risiko 

Nærmiljøprosjektet var ihht. planen før 
COVID-19 og nedstengning av skolene. 
Prosjektet har startet opp igjen i 
samarbeid med Låby skole. Arbeidet har 
blitt intensivert, men er noe forsinket 
pga. pandemien. De positive erfaringene 
fra pilotprosjektet på Låby skole vil bli 
videreført til de andre skolene. 

 

Etablering av 
bysykkelordning 

Kommunedirektøren bes videreutvikle en 
bysykkelordning i Halden tilsvarende 
det  som er i blant annet Oslo. En 
mulighet er å ha stativer for sykler ved 
torvet, Remmen,  Brødløs, 
Busterudparken og andre sentrale steder. 

 

Ferdig Lav risiko Det er etablert ladestasjoner ved 
jernbanestasjonen og Busterudparken og 
det er kjøpt inn noen nye sykler. Syklene 
settes ut igjen når vintersesongen er 
over. 
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Fairtrade Kommunedirektøren iverksetter arbeide 
med å gjøre Halden til en FairTrade 
godkjent kommune 

 

Ferdig Lav risiko Halden kommune ble Fairtradegodkjent i 
desember 2020. Det er etablert en 
styringsgruppe som holdes i av 
innkjøpsavdelingen. 

 

Gjennomgang av 
finansstrategien 

Det bør fortløpende planlegges og 
vurderes muligheten for å redusere 
kommunens  andel av sertifikatlån og 
låneopptak med kortsiktig rentebinding, 
slik at risiko  minimeres 

 

Ferdig  Finansstrategien har blitt gjennomgått og 
nytt finansreglement ble lagt frem for 
politisk behandling i Formannskapet 
03.12.20. På grunn av stor saksmengde 
ble ikke reglementet behandlet og 
vedtatt i kommunestyret før 18.02.21, sak 
127/2021. 

 

Heltidskultur Samarbeidspartiene støtter 
igangsettelsen av pilotprosjekter for 
heltidskultur i  kommunen. 
Kommunedirektøren bes i forlengelsen av 
og i tråd med en påfølgende  evaluering 
av prosjektene om å vurdere mulighetene 
for utvide dette til et mer  helhetlig 
prosjekt som gjelder for hele 
kommuneorganisasjonen. 

 

Forsinket  Sak vedr. prosjektlederstilling for 
heltidskultur har vært behandlet i HAD og 
Formannskap. Det har vært lyst ut 100% 
prosjektlederstilling. Stillingen er besatt 
og vedkommende starter sitt arbeid 
01.03.21. 

 

Midlertidig tilsetting og innleie ses i 
sammenheng med heltidskultur. 

 

Kjøttfritt alternativ I alle politiske møter hvor det serveres 
mat skal det alltid finnes et 
kjøttfritt  alternativ. Redusert kjøttforbruk 
har stor klima, miljø- og helsegevinst 
og  kommunedirektøren bes ta ansvar for 
å se på kjøttfritt alternativ, av god 
kvalitet, i  alle kommunens virksomhet. 

 

Ferdig  Alle steder det serveres mat i regi av 
Halden kommunes sentralkjøkken, sørges 
det for å ha en variert meny og mulighet 
til å velge kjøttfritt alternativ.  
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Klimatiltak toget/gågata Det etableres tiltak for å knytte torvet og 
gågata sammen, tilrettelagt for 
myke  trafikanter. Prosjektet om 
fremtidig bruk av torvet prioriteres. Det 
må avsettes  ressurser for å gjennomføre 
tiltakene i klimabudsjettet, som å 
opprette  tilskuddsordning for å etablere 
ladepunkter i borettslag, sameie eller 
nabolag og  holdningsrettet arbeid med 
fokus på matsvinn. 

 

Iht. plan  Utvikling av torget ble inkludert i 
mulighetsstudie for byutvikling på 
sydsiden. Det jobbes nå videre med 
utviklingen av torget, tverrfaglig i 
kommunen. Tiltak for å knytte torget og 
gågata sammen tilrettelagt for myke 
trafikanter, har fokus i utviklingen.  

 

Viken fylkeskommune har 
tilskuddsordninger for ladepunkter i 
borettslag, sameie eller nabolag. Dette 
har blitt videreformidlet til aktuelle 
søkere. 

 

Konkurranseeksponering Samarbeidspartiene vil at kommunale 
oppgaver primært skal drives i kommunal 
regi  og ønsker ikke ytterligere 
konkurranseutsetting og privatisering av 
kommunale  tjenester. 

 

Ferdig  Arbeidet med å eksponere kommunale 
enheter for konkurranse er stilt i bero. 

 

Ny flyt i den politiske 
saksgangen 

Likestillingsutvalget, eldrerådet, 
ungdomsrådet og råd for mennesker med 
nedsatt  funksjonsevne må gis mulighet til 
å uttale seg i sakene som angår dem. 
Derfor vil samarbeidspartiene legge stor 
vekt på at disse organene blir hørt og 
tilpasse  saksgangen i kommunen for å 
gjøre dette mulig. Dette kan gi 
forsinkelser i enkelte  saker, men noe som 
betyr lite i forhold til å sikre deltagelse og 
medvirkning i  saksgangen. 

 Kommunedirektøren bes vurdere det 
økologiske fotavtrykket i alle politiske 
saker. 

  

 

Ferdig  Ny flyt i den politiske saksgangen: 

Det er tilstrebet å gjøre noen justeringer 
slik at tidspunktet for møtene i rådene er 
satt opp tidligere. Formålet er at man på 
den måten gir nedre rom for at vedtak og 
innspill hensyntas i den videre 
behandlingen i utvalgene. Dette er 
utfordrende siden tilgjengelig tid til 
saksforberedelser er begrenset. Når 
sakene skal tidligere til rådene må de 
ferdigstilles tidligere. Det er derfor 
begrenset hvor stor tidsavstand vi kan 
sette mellom råd og utvalg. Prinsipielt 
skal ikke politiske organ delta i 
saksforberedelsene - de skal behandle 
saker som er klargjort for behandling. 

 

Økologisk fotavtrykk:  

Økologisk fotavtrykk er lagt inn som ett 
av kriteriene for vurdering i malen for 
politisk saksbehandling 
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Os-prosjekt Det skal bygges idrettsarena og basishall 
som planlagt på Os-tomta så raskt 
som  mulig. Reguleringsplanen skal 
bearbeides slik at nåværende Os 
barneskole beholdes  og totalrenoveres 
under forutsetning av at man når kravene 
til universell utforming  og til et moderne 
skolebygg. Det må settes av arealer til 
nye skolebygg. Det må  reguleres 
tilstrekkelig uteareal i tilknytning til 
skolen 

 

Iht. plan  kommunestyret behandler saken etter 
tilbud + reg plan i mars 2021 

 

Pensjonskostnader og 
premieavvik – utredning av 
ny OTP frem mot 2040 

Det akkumulerte premieavviket har økt 
betydelig de siste årene. 
Pensjonskostnader  må i større grad enn 
tidligere håndteres det året de oppstår. 
Kommunedirektøren  bes i forlengelsen 
av dette å utrede og synliggjøre 
konsekvensene av ny 
offentlig  tjenestepensjon fram mot året 
2040. 

 

Iht. plan  Utredning av ny OTP for Halden 
kommune frem mot 2040 ble lagt frem 
for politisk behandling i Formannskapet 
03.12.20. På grunn av stor saksmengde 
ble ikke saken behandlet i 
Kommunestyret før 18.02.21, sak 
28/2021. 

 

Retaksering av 
eiendomsskattetaksster - 
utredning av alternative 
modeller 

Samarbeidspartiene støtter rådmannens 
forslag til en retaksering i 2020, 
med  virkning fra 2021. Eiendomsskatten 
må gjennomgås og justeres etter 
retakseringen,  der det blir viktig at den 
samlede belastningen for husstandene 
ikke skal bli høyere  enn hva den har vært 
i 2019. Samtidig blir det nødvendig å se 
på muligheter for en  bedre fordeling og 
en mer sosial profil på innrettingen av 
eiendomsskatten.  Kommunedirektøren 
bes utrede alternative modeller for 
hvordan retakseringen skal  foregå og 
gjennomføres. 

 

Iht. plan  Kommunedirektøren har utredet 
alternative modeller for hvordan 
retakseringen skal foregå og 
gjennomføres. Valgt modell ble vedtatt i 
formannskapet 30.04.2020 hvor det ble 
vedtatt å benytte skatteetatens 
formuesgrunnlag som takstgrunnlag for 
de eiendommene som har denne 
verdivurderingen. For øvrige eiendommer 
ble det vedtatt å gjennomføre lokal takst. 

  

 

Tilskuddsordning til barne- 
og ungdomtilbud 

Tilbudet ved Domino, Rockehuset, 
tirsdag/torsdagsgruppa videreføres. 
Videre  etableres det en tilskuddsordning, 
hvor alle som driver med aktiviteter 
rettet mot  barn og unge vil kunne søke 
om kommunal støtte. Det vil i første 
kvartal 2020  etableres retningslinjer for 
tilskuddsordningen som finansieres med 
kommunens  utbytteinntekter i 2020 

 

Iht. plan Lav risiko Retningslinjer ble vedtatt og ordningen 
var søkbar fra august 2020. Behandlet i 
HUOK i oktober 2020. 
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Utredning av nye lokaler til 
DNBE 

DNBE er en viktig bærebjelke for 
kulturlivet i Halden, og kommunen må 
legge  forholdene til rette slik at 
orkesteret får utvikle seg videre. Et viktig 
bidrag til dette er  at kommunen i 2020 
fortsetter å være en aktiv partner i 
arbeidet med å utrede  muligheten for å 
bygge nye øvings- og fremføringslokaler 
for DNBE sammen med  fylket, staten og 
private bidragsytere. 

 

Iht. plan Middels 
risiko 

Prosjektet er tatt inn under 
mulighetsstudie for byutvikling på 
sydsiden. Konsert- og øvingslokalene er 
avhengig av tilslutning fra Viken 
fylkeskommune og staten. 

 

Utredning midlertidig 
ansatte, variabel lønn og 
innleie 

Bruken av midlertidige ansatte, variabel 
lønn og innleie av vikarbyråer skal 
reduseres.  Kommunedirektøren bes 
utrede det totale omfanget av alle ulike 
utgiftsposter  knyttet til dagens situasjon, 
redegjøre for muligheter og utfordringer 
og legge fram  en helhetlig plan for 
hvordan en slik reduksjon kan oppnås. 
Planen bør ses i  sammenheng med 
rekruttering og arbeidet med 
heltidskultur i kommunen. 

 

Forsinket  Bruk av midlertidig tilsetting og innleie, 
da også variabel lønn drøftes med 
hovedtillitsvalgte to ganger pr. år. Det 
legges fram et grundig tallmateriale ved 
drøfting. Arbeidet med å redusere bruken 
av midlertidig tilsetting, innleie og 
variabel lønn må sees i sammenheng med 
arbeidet med å etablere en heltidskultur. 
Det er lyst ut en 100% 
prosjektlederstilling for arbeidet med 
heltidskultur og prosjekt heltid vil ta inn i 
seg arbeidet med reduksjon av 
midlertidig tilsetting, innleie og variabel 
lønn. Stillingen er besatt og 
vedkommende starter sitt arbeid 
01.03.21. 

 

 

Kultur & Idrett 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 

Kulturadministrasjonen består av enhetsleder og 2 rådgivere. Kulturadministrasjonens oppgaver er saksforberedelse 
og planarbeid innen for ansvarsområdet. Oppfølgning av Halden Kirkelige fellesråd, Halden frivilligsentral. 
Behandling søknader til støtteordinger.Oppfølgning av lag og foreninger. Samarbeid med Halden kulturråd. 

Virksomhetene som hører til under kultur og idrett er: 

 Ungdomstilbud Domino og Rockehuset 
 Kulturskole. 
 Bibliotek 
 Brygga kultursal 
 Remmen svømmehall 
 Aktivitetstilbud for mennesker med nedsatt funksjonevner. 
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Utvikling og utfordringer 
 

2020 ble et anderledes år enn planlagt. Pandemien har gitt enheten og virksomhetene utfordringer. Brygga kultursal 
har hatt inntektstap pga av delvis nedstegning frem til sommeren og full nedstengning hele høsten. Enehten har 
også ettergitt leieinntekter på idrettshaller første halvår og har lavere inntekter på Remmen svømmehall pga 
nasjonale og lokale retningslinjer. Virksomhetene har jobbet godt med smittevern mtp publikum og brukere.  

Utvalgte resultater 
 

Regnskapsresultatet innenfor Kultur og idrett viser et mindreforbruk på 1,7 mkr. ved utgangen av 2020. Avdelingen 
har gjennom 2020 hatt ulike former for koronakostander som summerer seg til 1,2 mkr. Når resultatet likevel er 
positivt betyr det at den øvrige driften innenfor Kultur og Idrett har et samlet mindreforbruk på 2,9 mkr. 

Det samlede mindreforbruket på 1,7 mkr knytter seg hovedsakelig til et merforbruk på Brygga kultursal på 2,3 mkr, 
samt mindreforbruk på driftstilskudd (1,4 mkr), merinntekter i form av mottatte spillemidler (1,6 mkr), samt 
mindreforbruk lønn og lønnsoppgjør på kulturkontoret (1,0 mkr). 

Totalt sett har kultur og idrett 1,2 mkr knyttet til covid-19. Disse er fordelt slik: 

Tapte billettinntekter svømmehall                                                   400 000   
Tapte inntekter kultursalen                                                                  800 000   
Tapte leieinntekter hall                                                                        150 000   
Økt renhold, håndsprit o.l.                                                                     40 000   
Totalt                                                                                                1 230 000   
Om lag 0,8 mkr av merforbruket på Brygga kultursal er i 2020 knyttet til koronatiltakene. 

Viktige begivenheter 
 

Enheten tok initiativ til Sommerscene 2020. Denne støtteordningen skulle bidra til å skape kulturelle aktiviteter i 
byen sommeren 2020 for å stimulere til inntekter til serveringsnæringene og kulturaktører, men også at innbyggere 
og tilreisende kunne få oppleve kulturell aktivitet. Tilbakemeldingene på denne støtteordningen var utelukkende 
positiv fra serveringsnæringene og kulturaktørene. Støtteordningen var også viktig for enkelte aktører for å kunne 
søke kompensasjonsordningen fra Norsk Kulturråd.  

Økonomistatus per konto 
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Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Regnskap  
2019 

Oppr. bud. Rev. bud. Avvik i kr 

Lønn 21 007 21 983 23 539 23 538 2 531 

Refusjon lønn -422 -423 -10 -10 412 

Sum Lønn 20 585 21 560 23 529 23 528 2 943 

Drift 11 586 13 942 11 838 11 838 252 

Kjøp av produksjon 926 854 456 756 -171 

Overføringer 38 632 28 057 40 986 40 986 2 354 

Finansutgifter 1 478 132 1 1 -1 477 

Sum Utgifter 52 623 42 984 53 281 53 581 958 

Brukerbetaling -7 005 -12 309 -12 303 -12 603 -5 598 

Refusjoner -2 821 -2 077 -1 586 -1 586 1 235 

Overføringer -1 979 -1 600 -1 750 -1 750 229 

Finansinntekter -2 102 -229 -146 -146 1 955 

Sum Inntekter -13 906 -16 215 -15 786 -16 086 -2 179 

Netto resultat 59 302 48 330 61 024 61 024 1 722 

 

KOSTRA Nøkkeltall 
 

Kostra-analyse 
 

 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

Prioritet      

Netto driftsutgifter for kultursektoren 
per innbygger i kroner *) 

1 354 1 610 2 369 3 418 2 261 

Netto driftsutgifter per innbygger (231) 
aktivitetstilbud barn og unge (B) *) **) 

82 99 129 639 195 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 
barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *) 

534 645 848 4 911 1 194 

Netto driftsutgifter til andre 
kulturaktiviteter per innbygger (B) *) 

346 508 525 261 304 
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 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per 
innbygger (B) *) 

217 208 209 352 280 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 
pr. innbygger i kroner (B) *) **) 

390 420 420 328 532 

Netto driftsutgifter til idrett per 
innbygger (B) *) **) 

204 160 531 195 195 

Produktivitet      

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunale musikk- og kulturskoler, per 
bruker *) 

28 008 22 243 15 326 15 060 22 756 

 

*) Inflasjonsjustert med deflator 

**) Justert for utgiftsbehov 

 

Nøkkeltall aktivitet 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Antall elever kulturskole  200,0 299,0 

Antall besøk bibliotek 100 000,0 63 170,0 

Antall arrangementer Brygga kultursal  75,0 31,0 

Besøkstall barn og unge  2 000,0 1 750,0 

 

Brygga kultursal: 

Avvik i arrangementer skyldes stenging mars-august og desember, i tillegg til flytting og kanselleringer av 
enkeltstående arrangementer og pågående  turneer som følge av korona.  

Domino: 

Avvik fordi vi har store deler av året hatt korona-stengt.  

Bibliotek: 
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Biblioteket hadde 36830 færre besøkende i 2020 enn forventet. Dette skyldes den delvise nedstengningen fra 
12.mars og et redusert tjenestetilbud av smittevernhensyn resten av året. 

Kulturskole: 

Vi hadde et måltall på 200 elever, men nådde et elevantall på 299 elever per 31.12.2020. 

Elevtallet skyldes gode rekrutteringstiltak, og omfatter også kultursommerskolen og workshops i digital 
musikkproduksjon. 

Sykefravær 
 

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2019 1,05 % 2,44 % 3,49 % 

Årlig sykefravær 2020 1,55 % 1,99 % 3,54 % 

 

Enhet kultur har en reduksjon i sykefravær fra 2 kvartal på 2,5 %. Samlet for året totalt 3,54%. Hovedsakelig knyttet 
til langtidsfravær med kjente årsaker. Kulturskolen har gjennomsnittlig høyt fravær. Årsakene er kjente. Det jobbes 
aktivt med nærhetsprinsippet med alle sykemeldte. 

Sykefraværet har vært noe høyt ved enkelte virksomheter. Noe sykefravær vil forsatt være da dette er knyttet til 
fysiske årsaker som tar tid å lege. 

Status politiske vedtak 
 

Verbalvedtak 
 

     

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 

Bruk av idrettsanlegg for 
barn og unge under 18 år – 
utredning 

Det er viktig å sikre barn og unge tilgang 
til idrettsanlegg og derfor er leien gratis 
for  denne målgruppen i Halden 
kommunes egne anlegg. 
Kommunedirektøren bes i 2020  å utrede 
omfang og innretning for kommunal 
driftsstøtte til lag med egne anlegg for  å 
gjøre ordningen med gratis halltid for 
barn under 18 år universell. 

 

Ikke startet Lav risiko Utredningen ble sett i sammenheng med 
rulleringen av idrett og friluftsplan. 
Kommunedirektøren vil fremskynde 
utredningen og denne vil være 
gjennomført første halvår 2021. 
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Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 

Kommunalavdelingen for undervisning og oppvekst ivaretar oppgaver som er av stor betydning for barn og unges 
oppvekst i Halden. Avdelingen har et stort spenn av oppgaver og til sammen 22 enhetsledere fra henholdsvis skoler, 
barnehager og enhetene knyttet til Familiens hus rapporterer til kommunalavdelingen. Avdelingen består av direktør 
og en stab på til sammen fem personer.  

  

Utvikling og utfordringer 
 

Året 2020 har vært sterkt preget av den fortsatt pågående pandemien. Fra mars 2020 måtte alle enheter og ansatte 
brått tilpasse seg en ny og stadig omskiftende arbeidshverdag. Kommunalavdelingen har levert viktige tjenester til 
barn og unge under hele pandemien, og til tross for nedstengningen som skjedde i mars 2020, så ivaretok 
enhetene barn i sårbare situasjoner og barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner gjennom hele 
nedstengningen. Kommunalavdelingen lånte også ut mange av sine ansatte til å ivareta kritiske oppgaver i andre 
kommunalavdelinger.  

Barn og unge har måttet forholde seg til nye regler og til periodevis sosial adskillelse i 2020. Ansatte har ikke kunnet 
samarbeide som tidligere og har samtidig tatt store ansvar for gi gode tilbud i en situasjon hvor barnehagenes og 
skolenes trygge rammer har vært en sentralt faktor for samfunnets funksjon under 
pandemien. Kommunalavdelingens ledere og ansatte har gjort et formidabelt arbeid gjennom hele 2020 - 
kommunalavdelingen er dypt imponert og takknemlige. 

Kommunalavdelingen har hatt flere overordne mål under pandemien, blant annet å opprettholde normalt tilbud i 
barnehager og skoler (basert på trafikklys modellen) og samtidig beskytte sårbare barn og deres familier. 

Relasjonskompetanse er og har vært et prioritert område for kommunalavdelingen i 2020. Etablering av gode 
relasjoner kan betraktes å være selve «grunnmuren» for å forebygge atferdsproblemer. Gode relasjoner mellom 
barn og voksen (foresatte, barnehagelærer og skolelærer) har stor betydning for barnets utvikling og helse. I oktober 
2020 ble det gjennomført en fagdag for ansatte i kommunalavdelingen hvor tema for dagen var: Livsmestring og 
helse - «barn som utfordrer med sin atferd». Fagpersoner fra ulike institusjoner (psykologisk fakultet ved UiO, 
Læringsmiljøteamet Oslo og Bupp Halden) var invitert til å holde foredrag. Stikkord for fagdagen var: 
Relasjonskompetanse, følelsesbevissthet, utredning/behandling, trygt læringsmiljø og inkluderende fellesskap. 

I kommunalavdelingen jobbes det aktivt med å bidra til at alle barnehager og skoler oppfyller kriterier for å bli 
helsefremmende barnehage og skole. Helsefremmende barnehager og skoler skal prioritere holdningsskapende og 
trivselsfremmende arbeid og legge vekt på den positive vekselvirkningen mellom et godt psykososialt skolemiljø og 
et godt læringsmiljø. Barns læring henger tett sammen med et miljø som er helsefremmende og trivselsfremmende. 
En helsefremmende barnehage/skole skal tilrettelegge for at hvert enkelt barn/elev skal oppleve trivsel og trygghet, 
mestring og føle at de duger. 
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Gode barnehager og skoler som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn, er de viktigste bidragene for å skape et 
samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Tidlig innsats og inkluderende fellesskap er og har vært et 
viktig satsningsområde for kommunalavdelingen i 2020. Tidlig innsats og inkluderende fellesskap er avgjørende for å 
sikre at alle barn og unge kan nå sine drømmer og ambisjoner. Vi skal ha et utdanningssystem som bidrar til at alle 
kan oppleve mestring og se verdien av kunnskap og fellesskap.  

  

Utvalgte resultater 
 

Endelig regnskap for 2020 viser et merforbruk for kommunalområdet på ca 5,8 mkr.  

Dette merforbruket er inkludert 10,7 mkr i ekstra utgifter knyttet til covid-19. Trekker vi fra dette beløpet, viser 
kommunalavdelingen samlet sett et mindreforbruk på 4,9 mkr. Dette var en betydelig forbedring, sammenliknet 
med årsprognosen slik den så ut gjennom høsten. 

Hovedårsakene til det gode resultatet er at prognosen for lønnsoppgjør og pensjon gjennom året ser ut til å ha ligget 
noe for høyt, også når man ser bort fra «koronaeffekten» på disse to størrelsene. 

 Lønnsoppgjøret ble betydelig lavere enn forventet, og har medført et mindreforbruk på ca 8,6 mkr. 
 Pensjonsavregningen som ble gjort på slutten av året har medført at samlet pensjonskostnad for avdelingen 

(pensjonsinnskudd, premieavvik og amortisering) ble redusert med ca 4,8 mkr, sammenliknet budsjett og 
prognose i høst. 

 Redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin (mai/juni) ble bokført i desember. I tillegg ble arbeidsgiveravgift 
redusert fordi pensjonsutgiftene ble redusert, jf. punkt over. Til sammen ga dette en reduksjon på ca 4,8 
mkr, sammenliknet med budsjett og prognose gjennom høsten. 

Fra at det ved starten av året ble klart at flere enheter hadde utfordringer med å drifte innenfor gjeldende rammer, 
har det vært jobbet intensivt med en rekke tiltak for å bringe avdelingens budsjett i balanse. Enkelte 
innsparingstiltak, som det er redegjort for i tidligere rapporteringer, har hatt en viss effekt. Men de har samlet sett 
ikke klart å kompensere for lønnsutgifter som har vist seg vanskelig å holde nede eller redusere. Etter sommeren ble 
det tydelig at enhetene ikke har klart å kutte kostnader i det tempoet som måtte til for å oppnå balanse. 
Årsresultatet per desember ser betydelig bedre ut for kommunalavdelingen totalt sett enn det tidligere 
rapporteringer har vist. Dette skyldes ikke vesentlige endringer i enhetenes driftsnivå eller tjenester, men altså 
lavere utgifter knyttet til lønnsoppgjør, pensjon og arbeidsgiveravgift. 

Per desember var det totalt 10,7 mkr i ekstraordinære utgifter i forbindelse med Covid-19. Dette er ekstraordinære 
utgifter som har vært forutsatt dekket av statlige tilskudd knyttet til Covid-19, samt innsparinger som følge av bl.a. 
lavere lønnsoppgjør og redusert arbeidsgiveravgift i 3. termin. 

Lønn viser ved årets slutt et merforbruk for året på 5,4 mkr. Dette er i hovedsak knyttet til skole, tilrettelagt 
barnehage, HKK og tospråklig fagopplæring. Av dette var ca 1,3 mkr knyttet til Covid-19.  

Utgifter til drift viser et merforbruk på ca 9,9 mkr. Korrigert for covid19-relaterte driftsutgifter (7,6 mkr), er dette et 
merforbruk på ca 2,3 mkr, og skyldes avsetninger av øremerkede tilskuddsmidler til fond. 
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Merinntekter var ved årets slutt på 9,5 mkr, som i all hovedsak skyldes statlige tilskudd. Korrigert for Covid19-
relaterte inntektstap på ca 2,5 mkr knyttet til brukerbetaling SFO og barnehage, var samlede merinntekter på 
12 mkr. 

Viktige begivenheter 
 

Halden kommune ble våren 2020 valgt ut som en av kommunene som de neste tre årene skulle være en del av 
Oppfølgingsordningen.  Bakgrunnen for denne utvelgelsen var resultater på nasjonale kvalitetsvurderinger. 
Resultatene er indikatorer på elevresultater i lesing, regning og engelsk, resultater på elevundersøkelsen og 
grunnskolepoeng ved avsluttet tiårig grunnskole. 
Det var fire skoler som ble plukket ut til å delta. Kommunen har, etter avklaring med skolene, PPT og Udirs veiledere, 
valgt å rette det videre arbeidet mot alle grunnskolene i kommunen. 
Skoleåret 2020/2021 ble og blir brukt til analyser av egne resultater, forankring av arbeidet i organisasjonen og 
planlegging av gjennomføringsfasen. Gjennomføringsfasen strekker seg over skoleårene 2021/2022 og 2022/2023. 

Arbeidet med barnevernsreformen startet i 2020. Den fremtidige barnevernsreform er av et betydelige omfang og 
vil ventelig prege tjenesten i året frem til den er en realitet i 2022. Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til 
kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Arbeidet med å 
rigge kommunen for aktuelle endringer relatert til reformen har vært sentralt for året 2020 og vil være sentralt for 
året 2021. 

Familietjenesten hadde i 2020 sitt første hele driftsår. Familietjenesten er et lavterskeltilbud som er organisert under 
helsestasjon og er en frivillig tjeneste som retter seg mot alle familier med barn under 18 år. Familietjenesten har 
oversikt over ulike kommunale tiltak som de ulike enhetene i Familiens hus tilbyr, og den skal legge til rette for gode 
forløp preget av kontinuitet og slik øke sjansene for at barn/unge/familier får rett hjelp på rett sted til rett tid. 
Resultater for 2020 viser høy andel av henvendelser. Henvendelser kommer i hovedsak fra barnehage, skole, 
helsestasjon, barneverntjenesten, foresatte og NAV. Innhold i henvendelser handler i stor grad om 
foreldrekonflikter/samarbeidskonflikter, sosiale utfordringer, økonomiske utfordringer og psykisk uhelse hos barn og 
foresatte. Dette er viktig og nødvendige opplysninger for kommunalavdelingen å ha for å få en helhetlig forståelse av 
situasjonen og på den måten ta de rette strategiske valgene for tilrettelegging av gode oppvekstsvilkår for barn og 
unge i Halden. 

Økonomistatus per konto 
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Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Regnskap  
2019 

Oppr. bud. Rev. bud. Avvik i kr 

Lønn 504 084 501 269 494 165 494 171 -9 913 

Refusjon lønn -21 007 -25 523 -16 457 -16 457 4 551 

Sum Lønn 483 077 475 746 477 709 477 714 -5 362 

Drift 61 951 63 206 63 566 63 566 1 615 

Kjøp av produksjon 203 720 227 596 205 109 205 109 1 390 

Overføringer 23 964 20 043 16 179 16 179 -7 786 

Finansutgifter 5 152 2 767 0 0 -5 152 

Sum Utgifter 294 787 313 611 284 854 284 854 -9 933 

Brukerbetaling -19 937 -25 559 -22 768 -22 768 -2 831 

Refusjoner -31 502 -33 511 -28 382 -28 382 3 120 

Overføringer -22 544 -44 549 -14 158 -14 158 8 386 

Finansinntekter -1 126 -3 491 -300 -300 826 

Sum Inntekter -75 109 -107 109 -65 608 -65 608 9 501 

Netto resultat 702 755 682 248 696 955 696 961 -5 794 

 

KOSTRA Nøkkeltall 
 

Kostra-analyse 
 

 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

Prioritet      

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 
år, barnevernstjenesten *) **) 

10 553 10 365 9 681 8 397 10 146 

Produktivitet      

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskole (202), per elev *) 

97 396,3 105 644,1 108 402,6 107 433,0 93 106,8 

Dekningsgrad      
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 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 
(B) 

91,6 % 92,2 % 92,6 % 91,4 % 91,9 % 

Andel timer spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt 

16,0 % 17,6 % 16,6 % 16,0 % 16,9 % 

Kommunekasse      

Netto driftsutg til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-
5 år (B) (Kommunekasse) *) **) 

10 500 8 879 10 206 13 728 11 831 

 

*) Inflasjonsjustert med deflator 

**) Justert for utgiftsbehov 

 

Netto driftsutgifter for barneverntjenesten var i 2020 var vesentlig lavere enn foregående år. Dette forklares både av 
noe lavere aktivitet generelt pga covid19-situasjonen, og færre plasseringer av barn. 

Driftsutgifter til grunnskole (funksjon 202) per elev viser en fortsatt økning i 2020, selv om økningen er vesentlig 
mindre sammenliknet med året før. Økningen skyldes koronarelatarte utgifter, samt at vesentlige utgifter til 
skoleskyss ved en feil har blitt bokført på funksjon 202 (i stedet for funksjon 223). Korrigert for dette, ville tallene vist 
en liten nedgang i driftsutgifter per elev, fra 2019 til 2020. Utgiftsnivået for Halden ligger nå rett over snittet i 
kostragruppe 13, men betydelig over snittet for Viken. Hovedgrunnen til økningen fra 2018 er økte utgifter knyttet til 
elever som har behov spesialundervisning og særskilt oppfølging av assistenter. 

Andel barn med barnehageplass har økt på nytt i 2020, og Halden ligger her over både snittet for kostragruppe 13 og 
Viken. 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt viser i 2020 en nedgang fra året før. Halden ligger nå litt 
over snittet for kostragruppe 13, og like under snittet for Viken. 

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste viser en økning fra 2019. Dette skyldes i 
hovedsak en økt satsing (og økt ramme) til den nyetablerte familietjenesten, samt betydelige eksterne tilskudd til 
kommunen på dette feltet. 

  

 

Nøkkeltall aktivitet 
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Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel barn med tiltak som har tiltaksplan  100,0 % 85,5 % 

 

Barnehage 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel barn som får spesialpedagogisk 
hjelp 

2,0 % 2,8 % 

Antall barn per pedagog 7,0 6,7 

Tilfredshet i foreldreundersøkelser 4,5 4,7 

Antall barn per årsverk 6,0 5,9 

Antall barnehager godkjent som 
helsefremmende 

6,0 5,0 

 

Barnevern 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel undersøkelser innenfor frist  100,0 % 91,7 % 

Andel barn under omsorg med 
omsorgsplan  

100,0 % 100,0 % 

Antall fosterbarn som kommunen har 
tilsynsansvar for (under 18 år) som har 
fått tilsynsbesøket oppfylt 

100,0 % 92,3 % 

Barn med undersøkelse eller tiltak per 
årsverk  

17,0 23,6 

 

Helsestasjon 
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Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel barselbesøk av jordmor innen 4 
dager etter utskrivelse fra sykehus 

100,0 % 38,0 % 

Andel hjemmebesøk av helsesykepleier 
før barnet er 10 dager 

100,0 % 0,0 % 

Andel fullførte helseundersøkelser innen 
barnet er 2 år og 2 mnd.  

100,0 % 38,3 % 

Andel fullførte helseundersøkelser innen 
barnet er 4 år og 2 mnd.  

100,0 % 59,0 % 

 

Skole 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel elever som har knekt lesekoden på 
1. trinn 

85,0 % 93,1 % 

Mobbing i skolen 7. trinn  0,0 % 13,2 % 

Mobbing i skolen 10. trinn  0,0 % 5,0 % 

Andel elever i grunnskolen med 
spesialundervisning 

5,0 % 8,8 % 

Overgang fra grunnskole til videregående 
skole 

100,0 % 98,5 % 

 

Koronasituasjonen og periodevis behov for strengt smittevern er årsaken til at helsestasjon ikke nådde målene i 
2020. De ukene man ikke har kunnet gå på barsel- og hjemmebesøk har familiene i stedet kommet til helsestasjonen. 
I perioder med høyt smittepress har helsestasjonen prioritert å følge opp familier med nyfødte og de som kommer 
for å få vaksine, mens 2- og 4-åringer er blitt utsatt. 

Sykefravær 
 

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2019 1,93 % 6,25 % 8,18 % 
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Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2020 2,14 % 4,56 % 6,71 % 

 

Kommunalavdelingen hadde per desember et akkumulert sykefravær på 6,71%. Året og enhetene har vært preget av 
pandemien som traff oss i mars, og herunder stadige endringer i organisering, regler og annet. Til tross for de 
spesielle omstendighetene så har enhetene i kommunalavdelingen fortsatt sitt målrettede arbeid for å tilpasse 
arbeidshverdagen for arbeidstakere, samt være i forkant av situasjoner og behov. Arbeidstakere, tillitsvalgte og 
ledere har nedlagt en imponerende innsats i 2020 og arbeidet har også gledelig nok gitt utslag i et relativt sett lavt 
sykefravær i 2020, i et år hvor en kunne fryktet at situasjonen ville bidra til økt sykefravær. Sykefraværet havnet 
betydelig under målsetningen på 8% for 2020, og dermed også betydelig under det som var resultatet i 2019 
(8,03%). 

Det har vært jobbet målrettet gjennom året med å skape en gode arbeidsplasser med høy tilstedeværelse. 
Kombinasjonen av fokus på muligheter og tidlig innsats for tilrettelegging har vært viktig for arbeidet. På systemnivå 
har det vært lagt ned et arbeid med å skape gode arbeidsmiljø. Viktige stikkord for å skape et godt arbeidsmiljø er 
autonomi i arbeidet, gode relasjoner og forventningsavklaringer. På et individnivå har en arbeidet for å tilpasse 
arbeidshverdagen til den enkelte arbeidstaker, enten det har vært i form av ergonomiske hjelpemidler, eller om det 
har handlet om tilpasninger i arbeidsbelastninger, eller samtaler om tilrettelegging på et tidlig tidspunkt. 

Status politiske vedtak 
 

Verbalvedtak 
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 

Pilotprosjekt - tillitsreform Kommunedirektøren bes vurdere 
muligheten for å starte arbeidet med 
et  pilotprosjekt hos noen utvalgte 
enheter innen skolesektoren der en 
tillitsreform  gjennomføres i samarbeid 
med skolen, lærerne selv og partene i 
arbeidslivet.  Prosjektet skal evalueres og 
synliggjøre effektene av en reell endret 
ledelsesmodell til  mer tillitsbasert styring 
og mindre detaljstyring. 

 

Forsinket  Administrasjonen har påbegynt arbeidet, 
men har foreløpig avventet å ta arbeidet 
videre ut mot tillitsvalgte og aktuelle 
enheter. Dette med henvisning til den 
utfordrende situasjonen pandemien har 
skapt for avdelingen og enhetene i 2020.  

 

Skolehager Kommunedirektøren bes om å utrede 
skolearealer og 
forskjellige  skolehagekonsepter for 
etablering av skolehager ved skoler og 
barnehager i Halden 

 

Iht. plan  Arbeidet er startet og som vedtatt i HUOK 
skal utvalget få en statusrapport på 
arbeidet i mai 2021. 

 

 

Kommunalavdeling Helse og mestring 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 

Kommunalavdeling for helse – og omsorg har ansvar for å sikre hensiktsmessige og forsvarlig helse- og 
omsorgstjenester til innbyggerne i Halden kommune, samt ivareta en effektiv og bærekraftig forvaltning av 
tilgjengelige ressurser. Tjenestene skal være basert på faglighet og brukermedvirkning, som ivaretar trygghet, 
verdighet og mestring. Det skal sikres at innbyggerne og tjenestemottakerne i Halden har tillit til at det leveres 
forsvarlige tjenester og at det bygges opp under egenmestring. Tjenestene skal i størst mulig grad rettes mot 
forebyggende og helsefremmende tiltak. God ressursutnyttelse, rettferdig fordeling av tjenester, samt virkningsfulle 
og koordinerte tjenester er målsetningen. Det skal videre legges opp til at den enkelte har en aktiv og meningsfull 
tilværelse og bygge opp under visjonen om at vi skal arbeide sammen om et godt liv. Sammen med pasienten, 
pårørende, interesseorganisasjoner, frivillige og andre samarbeidspartnere. 

Utvikling og utfordringer 
 

Helsetjenestene til Haldens befolkning er i stadig utvikling og det digitale førstevalget har vært en satsning i 2020. 
Digital arbeidsdag har for mange ansatte fått en helt ny betydning pga. pandemien. Administrativ arbeid har vært 
mer eller mindre heldigital siden mars 2020. Fjernkonsultasjon innenfor flere tjenester er innført, slik som 
legetjeneste og oppfølging innenfor rus - og psykisk helsehjelp. Det har vært en videreutvikling av digital 
saksbehandling, VKA og bruk av ulike digitale hjelpemidler i tjenesten.  
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Pandemien har bydd på mange utfordringer i 2020 og kommunalavdelingen har måttet etablere flere nye tjenester 
for å iverksette og sikre tilstrekkelig kapasitet til den nasjonale TISK strategien. TISK står for test - isoler - 
smittesporing - karantene. Strategiens mål er å forhindre og holde kontroll på smittesituasjonen. I tillegg er et 
omfattende apparat for å sikre vaksinering til befolkningen opprettet. Halden kommune har som grensekommune 
fått oppdraget med å etablere et testsenter på grensen, noe som har medført utbygging og rekruttering til en ny stor 
arbeidsplass i kommunen.  

Utvalgte resultater 
 

Kommunalavdeling Helse og mestring har hatt Covid-19 relaterte utgifter 29,8 mkr i 2020.  Likevel leverer 
kommunalavdelingen kun et merforbruk på 13,4 mkr. 14,1 mkr relaterer seg til lavere lønnsøkning og mindre 
pensjonsutgifter og bruk av premiefond. Det medfører at kommunalavdelingen sett bort fra Covid-19 korreksjoner 
leverer et positivt resultat med 2,3 mkr. 

Helse og mestring har i 2020 hatt som hovedfokus å gi innbyggerne riktige tjenester og trygghet gjennom 
pandemien. Etablering av flere nye tjenester og gjennomføring av TISK - strategien har gitt gode resultater. 
Kommunen har i det vesentligste klart  å holde kontroll på smittesituasjonen gjennom 2020 og de utbrudd som har 
blusset opp er effektivt slått ned. Kommunalavdelinge har klart å håndtere situasjonen som er oppstått, samtidig 
som det er viktig å erkjenne slitasjen på organisasjonen som følge av høyt arbeidspress og store, raske 
omveltninger  med korte intervaller.  

Pasientflyten har vært god gjennom 2020 og det har vært en nedgang i antall overliggerdøgn på sykehuset.  

Ventetiden på tjenester innenfor psykisk helse har økt i 2020 og resultatene viser behov for styrkninger/ endringer 
innenfor dette tjenesteområde i fremtiden, for å klare å møte behovet hos innbyggerne på en god måte.    

Kommunalavdelinge har holdt budsjettrammen for 2020 og økte utgifter har hatt sin årsak i Covid 19.  

Viktige begivenheter 
 

Covid 19 testsenter ble etablert i 2020, først på Os og senere på Svinesund. Store ressurser er mobilisert for å ivareta 
innbyggerne og sikre tilstrekkelig testkapasitet for Haldens befolkning. 

Covid-19 avdeling var et viktig grep for å isolere smittede pasienter og raskt ble egen avdeling på Halden helsehus 
benyttet til dette formålet.  

Smittesporing var avgjørende for identifisere, spore og avgrense videre smitte, og det har gjennom 2020 blitt 
etablert flere team for å sikre dette arbeidet.  

Vaksnasjonssenter for Covid 19- vaksine ble planlagt i 2020, og assisterende kommuneoverlege med team av 
personer som skal koordinere og sette vaksine er etablert. Halden kommune er godt rustet for å vaksinere 
befolkningen i takt med tilgang på vaksiner.  
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Nye Halden helsehus er ferdig prosjektert og entreprenør kontrahert. Tjenestene er midlertidig flyttet over til 
Karrestad og skal "bo" der til nytt Helsehus står klar for innflytting høsten 2022. Legevakt og 
kommunelegekontoret flytter til nye lokaler i Helsehuset når dette står klart.   

Aspeveien boliger for personer med nedsatt funksjonsevne holdt fremdriftsplanen i 2020 og skal stå klar 
for innflytting i april 2021. Bygget består av 10 flotte leiligheter, hvorav 6 leiligheter skal eies av beboerne og 4 
leiligheter skal eies av kommunen.  

Bergheimveien 2 og 4 er renovert og ombygget til Trygghets og mestringsboliger. Boligene har fått oppgradering 
med nye kjøkken, varmepumper og sprinkelanlegg samt nye felleskjøkken og terrasser. I 2021 vil konsept utarbeides 
og tildeling av leiligheter gjennomføres.  

Bergheimveien 6 er under året pusset opp og fremstår i ny drakt med nytt felleskjøkken og generell 
overflatebehandling, samt nye varmepumper. Bygget består av 14 tilrettelagte boliger for eldre. Beboere er flyttet 
fra tidligere Bergheim Trygdehybler. 

Bergheimveien 7, kommunalt avlastningsenter, er pusset opp og tilpasset ny drift. Kommunen overtar privat 
avlastning fra 1. april og arbeidet med å planlegge for ny drift er i gang.  

Bergheimveien 9 etableres som en ny bolig for personer med nedsatt funksjonsevne. Boligene er pusset opp med 
nye kjøkken, varmepumper og terrasser samt nytt felleskjøkken og sprinkelanlegg. 

Virtuell korttidsavdeling er i sin andre fase og antall plasser er økt fra 10 til 20 plasser. Konseptet er videreutviklet 
for å gi et bedre brukergrensesnitt og tilpasset utvidelse. Det er jobbet med opprettelse av en virtuell 
langtidsavdeling med tanke på kronikergrupper/ andre, som ved hjelp av teknologien og de digitale hjelpemidlene vil 
bli mer selvhjulpne. Dette vil gjøre kommunen i stand til å håndtere volumøkningen i tjenesten, både i forhold til 
behov for institusjonsplasser og hjemmebaserte tjenester. Pga. Covid 19 har det vært noe begrenset ressurser til 
utvikling av nye tjenester innenfor VKA, og målet er at dette arbeidet vil fortsette i 2021.  

Aktivitetstilbud for sårbare eldre: Halden kommune mottok tilskuddsmidler for å etablere aktivitetstilbud for 
sårbare eldre. Tilskudd ble mottatt i slutten av 2020 og nye tjenester og innkjøp ble planlagt/ gjennomført på slutten 
av 2020. Dette arbeidet fortsetter inn i 2021.  

Økonomistatus per konto 
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Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Regnskap  
2019 

Oppr. bud. Rev. bud. Avvik i kr 

Lønn 728 643 707 151 703 792 710 521 -18 122 

Refusjon lønn -39 433 -34 738 -26 850 -31 325 8 108 

Sum Lønn 689 210 672 414 676 942 679 196 -10 014 

Drift 123 819 94 759 87 003 87 622 -36 197 

Kjøp av produksjon 101 889 104 774 115 512 112 222 10 333 

Overføringer 24 697 20 413 21 431 27 229 2 532 

Finansutgifter 5 770 7 932 3 3 -5 767 

Sum Utgifter 256 175 227 878 223 949 227 076 -29 098 

Brukerbetaling -79 768 -77 422 -79 649 -78 619 1 149 

Refusjoner -148 119 -142 062 -127 967 -127 557 20 563 

Overføringer -22 021 -28 213 -16 524 -16 524 5 497 

Finansinntekter -5 266 -6 787 0 -6 828 -1 561 

Sum Inntekter -255 175 -254 485 -224 140 -229 528 25 647 

Netto resultat 690 210 645 807 676 750 676 745 -13 465 

 

KOSTRA Nøkkeltall 
 

Kostra-analyse 
 

 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

Prioritet      

Andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer (prosent) 

6,1 % 3,8 % 3,9 % 26,6 % 12,0 % 

Brutto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer pr. innbyggere 18-66 
år (kr) *) **) 

241,9 166,1 145,4 1 795,4 515,6 

Netto driftsutgifter i prosent 243 tilbud til 
personer med rusproblemer (B) 

0,3 % 0,2 % 0,2 % 2,0 % 0,5 % 
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 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

Netto driftsutgifter per innbygger (243) 
tilbud til personer med rusproblemer (B) 
*) **) 

151 104 90 889 271 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, pleie- og omsorgtjenesten (B) *) 
**) 

18 147 18 196 19 111 21 130 19 797 

Netto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer pr. innbyggere 18-66 
år (kr) *) **) 

241,3 165,4 144,1 1 296,7 431,5 

Produktivitet      

Korrigerte brutto driftsutgifter, 
institusjon, pr. kommunal plass *) 

1 250 830 1 126 945 1 456 899 3 127 873 1 361 471 

Kvalitet      

Andel plasser i enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner 

97,8 % 98,4 % 98,2 % 99,6 % 98,7 % 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til 
rusmiddelmisbrukere per 10 000 
innbyggere 18-66 år  

0,0 0,0 2,6 7,1 3,1 

Levekår      

Utgiftsbehov - Pleie og omsorg 1,084 1,084 1,087 0,797 0,959 

Grunnlagsdata (Nivå 3)      

Antall vedtak om midlertidige tiltak til 
rusmiddelmisbrukere per 10 000 
innbyggere  (antall) 

0,0 0,0 1,6 5,0 2,0 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til 
rusmiddelmisbrukere per 10 000 
innbyggere 18-66 år  

0,0 0,0 2,6 7,1 3,1 

Netto driftsutgifter til tilbud til av 
personer med rusproblemer *) 

5 297 3 654 3 373 873 357 342 515 

Årsverk i sosialtjenesten, tilbud til 
personer med rusproblemer 

14,00 5,00 18,00 819,70 426,20 

Andre nøkkeltall      

Netto driftsutgifter (243) Tilbud til 
personer med rusproblemer  *) 

5 297 3 654 3 373 873 357 342 515 

Kommunekasse      

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger (254) Helse- og 

11 896 11 251 10 899 9 472 10 431 

141



 

63 
 

 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

omsorgstjenester til hjemmeboende 
(Kommunekasse) *) **) 

 

*) Inflasjonsjustert med deflator 

**) Justert for utgiftsbehov 

 

Netto driftsutgift pr innbygger for pleie og omsorg viser en økning når vi justerer for prisvekst, Covid-19 situasjonen 
i 2020 vil naturlig gi økning. Halden er lavere enn Viken og Kostra Grp.13. 

Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon pr kommunal plass øker kraftig, og det er spesielt institusjon som har fått 
Covid-19 belastningen  i 2020. 

Andel plasser i enerom er 0,2% ned det siste året. Pandemien har til tider gitt utfordringer med å opprettholde 
enerom til en hver tid. 

Levekår viser at Halden har et høyere utgiftsbehov i forhold til innbyggertall og økt behov for tjenester i 
befolkningen som følge av levekårssituasjonen og folkehelseprofilen. Halden har et høyere utgiftsbehov enn Viken 
og Kostragruppe 13. 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger til hjemmeboende reduseres i forhold til tidligere år. og viser en mer 
effektiv drift til tross for Covid-19 tiltak som ekstra renhold, delt base for hjemmesykepleie og strenge 
smitteverntiltak.  

 

Nøkkeltall aktivitet 
 

Bo og miljøarbeidertjenesten 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Vurdert av lege siste 12 mnd, i prosent 90,0 % 100,0 % 

Vurdert av tannhelsepersonell siste 12 
måneder, i prosent  

90,0 % 100,0 % 
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Hjemmebaserte tjenester 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

ATA - Ansikt til ansikt 57,0 % 59,0 % 

Andel vedtak om hjemmetjenester som 
er iverksatt innen 15 dager  

100,0 % 100,0 % 

Antall trygghetsalarmer  300 370 

 

Kommunalavdeling 15 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Antall høyskole 50,0 % 43,0 % 

Antall faglært  45,0 % 42,0 % 

Sykefravær  10,0 % 10,3 % 

 

koordinerende 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak om 
støttekontakt er fattet til tjeneste er 
mottatt  

8 10 

 

Omsorgsbolig 
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Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Antall ernæringskartlagt i omsorgsbolig- i 
prosent av antall beboere gjennom året.  

90,0 % 100,0 % 

Etablert 4 måltider/døgn, prosent av 
totalt antall plasser  

100,0 % 100,0 % 

 

Sykehjem 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Belegg dagsenter demens/ seniorer 100,0 % 70,0 % 

Antall ernæringskartlagt på sykehjem – 
langtid- i prosent av antall beboere 
gjennom året.  

100,0 % 100,0 % 

Legemiddelgjennomgang siste 12 
måneder – institusjon langtid, i prosent  

100,0 % 100,0 % 

Etablert 4 måltider/døgn, prosent av 
totalt antall plasser  

100,0 % 100,0 % 

Vurdert av tannhelsepersonell siste 12 
måneder – institusjon langtid i prosent.  

90,0 % 30,0 % 

 

Covid-19 har gitt oss utfordringer ifht å få inn tannpleier. Mars til juni var det kun akutte timer hos tannlegen. Dette 
må få økt fokus i 2021. 

Beleggsprosent, Iddebo har stort sett 2 d.rom som brukes til avlastning og korttidsopphold. 

Det har vært lite tilgang på støttekontater pga korona og smitteverntiltak. 

Sykefravær 
 

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2019 2,51 % 7,50 % 10,01 % 

Årlig sykefravær 2020 2,55 % 7,78 % 10,33 % 
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Sykefraværet er økt noe i 2020 og ligger fortsatt et godt stykke unna målsetningen om 9 %. Det har vært jobbet godt 
og kontinuerlig med NED – prosjektet sammen med NAV, og alle avdelinger har fokus på sykefravær. Pandemien har 
også gitt utfordringer på sykefraværsarbeidet. Noe fravær er også relatert til Covid-19. 

Kommunalavdelingen har stått i en krevende situasjon og det tar mye ressurser i en pandemi. Fraværstallene viser at 
det er behov for å ha stort fokus på sykefravær i tiden fremover. 

Status politiske vedtak 
 

Verbalvedtak 
 

     

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 

Avlastningstjenester til 
mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

Kommunedirektøren bes å utrede 
muligheten for at 
avlastningstjenesten  gjennomføres i 
kommunal regi som et alternativ til 
dagens drift. Det forutsettes at  kvaliteten 
opprettholdes og at 
brukerrepresentanter er involvert i 
prosessen. 

 

Ferdig Lav risiko Sak om avlastning i kommunal 
regi 2020/2083-3 ble sendt til 
hovedutvalg sammen med  uttalelse fra 
NFU 

 

Omsorgsstønad Rådmannen bes utrede omfanget og 
mulighetene, samt gjøre en beregning 
av  kostnadene, ved å sette 
omsorgsstønaden til samme nivå som 
tariffavtalt avlønning  for hjelpepleier / 
helsefagarbeider - slik som 
helsedirektoratet anbefaler. 

 

Ferdig Middels 
risiko 

Arbeidet er ferdig og er fremmet som sak 
til hovedutvalg ved budsjett 2021. 
Oppjustering av satser ønskes 
gjennomført i 2021. 

 

 

Kommunalavdeling Teknisk 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 

Kommunalavdelingen ledes av direktør og har følgende enheter som ledes av enhetsledere; Plan og miljø, 
Kommunalteknikk, Eiendom og Brann- og feiervesen. 
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Kommunalavdelingen har en viktig rolle som samfunnsaktør i arbeidet med kommunens infrastruktur, bygningsmasse 
og saksbehandling. Det jobbes hver dag med å utvise skjønn innenfor det til enhver tid gjeldende lovverk. 
Administrasjonen utreder for hovedutvalg plan, teknisk, landbruk- og miljø, havnestyret samt hovedutvalg for samfunn 
og kultur. Kommunalavdelingen har ansvar for gjennomføring av politiske vedtak og utarbeidelse av områdets 
planverk. 

Teknisk sektor har mange oppgaver som spenner over flere ulike fagfelt. Kommunalavdelingen leverer tjenester på 
områder som har en vesentlig betydning for kommunens innbyggere og næringsliv. Tjenestene er rettet mot et 
mangfold av oppgaver knyttet til saksbehandling, forvaltning og driftsoppgaver. Kommunalavdelingen er en viktig 
samfunnsaktør og skal utøve god service, godt håndverk og stå for god og likeverdig saksbehandling. 

Kommunalavdelingen bistår gjennom sin drift og vaktordninger all kommunal tjenesteyting, innbyggere og næringsliv 
24 timer i døgnet, året rundt. 

Utvikling og utfordringer 
 

Året 2020 har vært et utfordrende år for alle. Det har likevel vært svært viktig for kommunalavdelingen å holde 
hjulene i gang på tross av virusutbrudd, nedstengning av samfunnet og vanskelige situasjoner for byens innbyggere 
og bedrifter. Kommunalavdelingen bidrar på så mange nivåer og på så mange ulike måter i sentrumsbildet og har en 
viktig rolle som samfunnsaktør. Teknisk har, til tross for Covid 19, hatt full drift og gjennomført flere store prosjekter. 
Tjenestetilbudet er opprettholdt i perioden. 

Utvalgte resultater 
 

For året 2020 leverer kommunalavdelingen et resultat som tilsier et mindreforbruk på om lag 6,3 mkr. En av 
årsakene til at kommunalavdelingen kan levere et vesentlig mindreforbruk utover dette er grunnet et stort positivt 
avvik i inntekter for næringsavfall på Rokke avfallsplass. Rokke leverer en positiv prognose på 7,3 mkr. 

På den andre siden opplever kommunalavdelingen utfordringer knyttet til Covid-19 tilsvarende 3,9 mkr og andre 
avvik tilsvarende 4,17 mkr. Det oppleves ikke en nedgang i inntekter på byggesaker, her er aktiviteten større enn i 
fjor, men en lavere inntekt enn forventet knyttet til reguleringsplaner. Dette skyldes både budsjetteringen som var 
optimistisk samt en nedgang i antall saker. 

Eiendom har i 2020 ettergitt 0,1 mkr. i husleie. Det er også politisk fattet vedtak om å gi gratis halleie til idrettslag ut 
året. Vedtaket ga 13 klubber fritak for halleie og påførte eiendomsavdelingen et inntektstap på kr. 0,3 
mkr. Eiendomsavdelingen har i tillegg hatt utgifter knyttet til tilrettelegging på IT-avdelingen som følge av korona. 
For å minimere smittefare har avdelingen hatt behov av nye cellekontor i 2.etasje. 
Overnevnte avvik er direkte eller indirekte knyttet til Covid-19 situasjonen vi som samfunn er Teknisk, i hovedsak 
brannvesenet, hatt økte utgifter som en følge av å være i kriseberedskap, blant annet med endrede turnuser for å 
minimere smittefare, kostnad for å opprettholde lovpålagt beredskap med alternativ lokasjon for brannstasjon 
samt et nyopprettet mottakssenter for smittekontroll i forbindelse med grensepasseringer på Svinesundsparken.  

En stor andel av overnevnte sum er også et resultat av vedtak om 1 time gratis parkering i sentrum fra mai og ut 
september som følge av tilrettelegging for næringsliv i sentrum i forbindelse med korona-utfordringer.  
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Byggesak hadde med seg en bevilgning på ca. 0,25 mkr. inn i budsjett 2020, men etterkalkyler viste at dette ikke er 
nok. Området ender på et merforbruk på 1,2 mkr. på de oppgaver som ligger utenfor selvkost. Det ble, i arbeid med 
budsjett for 2021, tatt enkelte grep for å få en mer riktig bevilgning til å dekke de kostnader innenfor byggesak som 
det ikke er anledning til å dekke via gebyrinntekter og bevilgning for 2021 er på om lag 1,1 mkr. Disse midlene er 
omfordelt fra andre områder innenfor teknisk.  

De oppgaver som man har mulighet til å ta inn i selvkostkalkylene ligger derimot godt an for 2020 og vi ender med 
en avsetning til selvkostfond på ca. 1 mkr. 

Det ser ut som området for kart og oppmåling har en mer riktig bevilgning når man ser på hvilke oppgaver som ligger 
utenfor selvkost. Områder som ligger utenfor selvkost ender på et resultat på  0,3 mkr i merforbruk mens man 
innenfor selvkost har en avsetning til fond på kr. 65 000,- 

Innenfor planseksjonen viser etterkalkyle for de områder som ligger utenfor selvkost et mindreforbruk på ca. 
50 000,- Etterkalkyle for de oppgaver som ligger innenfor selvkost, derimot, viser et underskudd på ca. 1,2 mkr. 
Dette er i hovedsak på grunn av sviktende inntekter i 2020. Siden området kun hadde kr. 76 000 i fondsmidler må 
resten av underskudd på ca. 1,1 mkr. dekkes inn av kommunalavdeling teknisk. 

Viktige begivenheter 
 

Det har gjennom året, på tross av mindre aktivitet i samfunnet generelt sett, vært like stor aktivitet som ellers i 
kommunalavdeling teknisk. 

Det jobbes daglig med å løse oppgaver og utfordringer på en god måte, både med tanke på innbyggernes beste med 
også innenfor de gitte rammer.  

På Rokke avfallsanlegg har vi gjennom året jobbet med en deponiutvidelse. I dette arbeidet sprenges det ut en del 
steinmasser som etterbehandles og som selges. Kommunalavdelingen har som følge av dette økt inntektene noe i 
2020. Dette er imidlertid forbundet med risiko. Rokke, og dermed da kommunalavdelingen er prisgitt gode 
konjunkturer i entreprenørbransjen. Bortfall av levering av forurensede masser fra bare en stor aktør vil kunne få 
store konsekvenser. 

Utviklingen av Rokke avfallsanlegg er viktig i årene som kommer, med tanke på de utfordringene vi har foran oss. Vi 
er avhengige av å legge til rette for at næringslivet kan levere masser til et forsvarlig anlegg hvor miljøhensyn er 
ivaretatt. Et fungerende næringsliv er vesentlig med tanke på opprettholdelse av arbeidsplasser og nyskaping. 

På samme måte er havneområdet, nå med nye kaikanter og tilrettelagt for næringslivet i større grad, viktig. 
Havneaktiviteten er høy og kommunalavdelingen vil legge til rette for høy aktivitet og tilrettelegging også i 
kommende planperiode.  

Økonomistatus per konto 
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Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Regnskap  
2019 

Oppr. bud. Rev. bud. Avvik i kr 

Lønn 77 942 103 968 111 839 89 444 11 501 

Refusjon lønn -2 036 -2 791 -1 323 -2 148 -112 

Sum Lønn 75 906 101 177 110 516 87 296 11 390 

Drift 98 046 90 628 95 019 86 052 -11 994 

Kjøp av produksjon 14 439 13 924 12 016 11 116 -3 322 

Overføringer 21 072 17 444 10 576 12 328 -8 744 

Finansutgifter 9 126 2 403 200 5 -9 121 

Sum Utgifter 142 682 124 398 117 811 109 501 -33 181 

Brukerbetaling -87 330 -114 094 -114 426 -81 304 6 026 

Refusjoner -20 532 -18 959 -10 841 -12 614 7 918 

Overføringer -14 884 -222 -600 -600 14 284 

Finansinntekter -225 -5 404 -512 -330 -105 

Sum Inntekter -122 971 -138 679 -126 378 -94 848 28 123 

Netto resultat 95 618 86 896 101 949 101 949 6 331 

 

KOSTRA Nøkkeltall 
 

Kostra-analyse 
 

 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

Prioritet      

Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal 
vei og gate *) 

108 196 100 200 109 931 150 833 199 583 

Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) 
**) 

3 177 3 076 3 286 6 146 5 639 

Produktivitet      

Netto utgift per kvm,  formålsbygg samlet 
(B) 

682 708 714 1 611 1 321 
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 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

Kvalitet      

Andel levert til materialgjenvinning 
inklusiv biologisk behandling 

51,5 % 43,8 % 63,2 % 37,2 % 41,3 % 

Økonomi      

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter 
(kr) *) 

34 69 111 262 120 

 

*) Inflasjonsjustert med deflator 

**) Justert for utgiftsbehov 

 

Halden kommune har ansvaret for 180 kilometer kommunal vei, i tillegg er det 35 kilometer gang- og sykkelsti. Når 
man ser på driftsutgifter pr. kilometer, ligger Halden kommune lavt sammenlignet med Østfold forøvrig og enda 
lavere sammenlignet med resten av kostragruppe 13. Det er stramme, økonomiske rammer og budsjett gir ikke rom 
for å vedlikeholde veiene i den grad man skulle ønske og har behov for. 

Netto driftsutgift til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 

Statistikken for formålsbygg inkluderer de sentrale byggene (rådhus, skoler, sykehjem osv.) Nasjonalt utgjør arealet i 
snitt 6,8 kvadratmeter per innbygger. Arealet er omtrent uendret de siste årene. Halden ser ut til å bygge relativt 
effektivt - det er ganske få kvadratmeter bygg målt mot 
innbyggertallet. Vedlikeholdsbehovet er derimot stort og grunnet stramme, økonomiske rammer ligger Halden 
kommune lavt sammenlignet med Østfold for øvrig og resten av kostragruppe 13. Men, positivt er det at man, til 
tross for stramme rammer, har hatt en liten økning pr. kvadratmeter det siste året. Verdt å merke seg er at tallet er 
generert ut fra regnskap 2019, hvor det ble gitt ekstrabevilgninger etter politisk budsjettvedtak. I perioden fremover 
er det derfor forventet at innsatsen på formålsbygg ifht andre kommuner vil gå ned. 

Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling 
Kildesortering av avfall har vært praktisert i Halden kommune i over 25 år og en vel innarbeidet praksis. Dette 
gjenspeiler seg også i en høy materialgjenvinningsprosent. Det er gjennomført to telefonundersøkelser en i 2019 og 
en i 2020 som bekrefter høy kildesorteringsgrad.  I 2019 svarte 93 % at de kildesorterte papp/papir/drikkekartong, i 
2020 var tilsvarende respons 92 %. I 2019 svarte 79 % at de kildesorterte glass/ metall, tilsvarende i 2020 var 71 
%.  Det har vært mest fokus på matavfall og tilsvarende tall for utsortering av matavfall er 85% i 2019 og 83 % i 
2020.  Det vil bli nye og enda strengere krav til utsortering som medfører nye utfordringer med å forbedre 
materialgjenvinningsgraden. Halden kommune har det veldig bra utgangspunkt for å lykkes i dette arbeidet. 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter 
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Nøkkeltall aktivitet 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel megleroppgaver behandlet 
innenfor frist - 5 dager. 

100,0 % 100,0 % 

 

Brann 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Utrykningstid i hht krav – 
Dimensjoneringsforskrift. 

100,0 % 100,0 % 

«Forebyggende arbeid – risikobaserte 
grupper og objekter» 

100,0 % 50,0 % 

 

Byggesak 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Saksbehandlingstid disp.søknader 
(Tidligere innen 6 mnd) Antall dager 

90 61 

Andel saker behandlet innen 3 
ukersfristen 

100,0 % 76,3 % 

Andel saker behandlet innen 12 
ukersfristen 

100,0 % 86,3 % 

Saksbehandlingstid klagesaker (antall 
dager) 

56 57 

 

Geodata 
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Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel oppmålingssaker behandlet 
innenfor frist - 16 uker. 

100,0 % 94,0 % 

Andel ferdigstilte saker i matrikkel 
innenfor frist - 5 dager. 

100,0 % 70,0 % 

 

Miljø og landbruk 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel oppgraderte private renseanlegg i 
kommunen. 

95,0 % 93,3 % 

 

Plan 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel plansaker gjennomført innen frist - 
12 uker. 

100,0 % 100,0 % 

 

VVA-anlegg 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Ingen arbeidsulykker egne anlegg 0 0 

 

Vedrørende nøkkeltall "andel oppgraderte private renseanlegg i kommunen": Kommunen har vedtatt en lokal 
forskrift som skal sikre opprydding i separate avløpsanlegg. I tillegg har større utkantområder som Berg og Rokke 
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blitt tilknyttet kommunale avløp gjennom private VA- lag. Det er nå svært få husstander i kommunen med private 
renseanlegg som ikke har blitt oppgradert. 

Vedrørende nøkkeltall "Forebyggende arbeid risikobaserte grupper og objekter": 2020 har vært ett unntaksår for 
forebyggende tjenester. På grunn av restriksjoner relatert til Covid-19 er tilsyn, besøk i private hjem og annen 
oppfølging av risikoutsatte grupper svært redusert. 

Fra 13. mars har forebyggende avdeling i hovedsak sittet i kommunens krisestab og utført arbeid i kommunens 
håndtering av Covid-19 situasjonen. 

  

Sykefravær 
 

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2019 1,04 % 3,00 % 4,05 % 

Årlig sykefravær 2020 0,78 % 3,47 % 4,25 % 

 

Kommunalavdeling teknisk har de senere år hatt en meget fin utvikling vedr nærvær. Året 2020 ble også et år med 
lave sykefraværstall. 4,2% totalt for året er godt under målet om under 5%. Spesielt gledelig er det at det lave 
sykefraværet gjør seg gjeldende i alle kommunalavdelingens enheter. Det er et godt samarbeid enhetsledere i 
mellom og kommunalavdelingen har også i 2020 stått for flere omplasseringer internt i kommunalavdelingen, i 
samarbeid med den ansatte. 

Status politiske vedtak 
 

Verbalvedtak 
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 

En insektsvennlig 
kommune 

Kommunedirektøren bes utrede hvilke 
grøntområder (plener, rabatter, osv) som 
kan  gjøres insektsvennlige og begynne 
arbeidet med å gjøre Halden til en 
insektsvennlig  kommune. 

 

Iht. plan Lav risiko Veikantene langs kommune- og 
fylkeskommunale veier er ofte rike på 
blomster og utgjør svært viktige 
insektsbiotoper. Kommunen har vært i 
kontakt med fylkeskommunen, som 
forvalter områdene langs fylkesveiene. 
Dette er relativt store arealer – der små 
justeringer på tidspunktet de blir slått har 
stor innvirkning på insektene sine 
muligheter for å nyttiggjøre seg av 
områdene. På de blomsterrike veikantene 
langs de kommunale veiene ble det i 2020 
gjennomført en utsatt kantslått. Det er 
tenkt å videreføre ordningen med utsatt 
kantslått på blomsterrike veikanter. 
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Hjertesoneskoler Kommunedirektøren bes utrede hvordan 
alle Haldenskolene skal bli 
Hjertesoneskoler  (ha sikker skolevei). 
Dette sees i sammenheng med øvrig 
arbeid for å gjøre Halden til  en by for 
myke trafikanter. 

 

Iht. plan Lav risiko Det ble i 2019 gjort et kartleggingsarbeid 
for å avdekke om skoleveiene i Halden 
var tilgjengelige for alle. Det ble lagt vekt 
på universell utforming og 
fremkommelighet og trygghet for 
alle. Dette legges til grunn for et videre 
arbeid og målet om sikker skolevei for 
alle er under kontinuerlig arbeid. 

I hovedutvalg for plan, teknisk, klima og 
miljø i august ble det fattet vedtak om å 
etablere Låby skole som en hjertesone 
skole. Dette innebærer at det etableres 
bedre trafikksikringstiltak for elevene som 
skal gå og sykle til skolen. Det iverksettes 
nødvendige tiltak: bedre skilting (store og 
tydelige slikt, slik at barn forstår skiltene), 
flere fartsdumper, bedre lyssetting, bedre 
overgangsfelt, skilting av droppsoner, 
redusert hastighet i området og andre 
tiltak som gjør at gående og syklende ikke 
havner i konflikt med bilister. Arbeidet 
skal utføres på en slik måte at kommunen 
opparbeider seg en mal for hvordan 
hjertesoneskoler skal utformes, dette vil 
brukes i videre arbeid mot å gjøre alle 
Haldens skoler til hjertesoneskoler. Å 
etablere hjertesoneskoler innebærer, i 
tillegg til det som er nevnt over, at skolen 
må etablere dette som et prosjekt, det 
må gjennomføres informasjonsmøter og 
etableres et holdningsskapende arbeid 
mellom skolen, elever og foreldre. 
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Klimatiltak Det settes av 1,5 millioner kroner fra 
kommunens driftsbudsjett i 2020 til 
styrking av  tiltak i klimabudsjettet. 
Midlene brukes for å tilrettelegge 
kommunale gater, veier og  stier bedre 
for sykling og gange, gjennom skilting, 
fartsdemping, gjøre gater  enveiskjørte, 
fjerne gateparkering og enkle 
vedlikeholdstiltak. Dette arbeidet 
sees  også i sammenheng med 
ambisjonen om å gjøre alle haldenskolene 
til  hjertesoneskoler.  

 

Iht. plan Lav risiko Det er i 2020 flere steder lagt til rette for 
å bedre forholdene for fotgjengere og 
sykelister. Utdrag av enkelte prosjekter: 

 

 

 Breddet fortau i Knardalsbakken 
(FestningsgataKnardal). 

 Trapp/ sti fra 
KnardalsbakkenStangs Plass (er under 
utførelse). 

 Gangvei langs Komandantveien 
(IddeveienRisum Skole) 

 Stenliveien (Breddet fortau med 
nye UU utformet busstopp). 

 Gangsti ved Sykehjemmet 
(SykehjemmetForstrømsvei) 

 Gangsti ved Søsterveien 
(SøsterveienBusterudkleiva) 

 Laget nye sykkelruter i Halden. 
Halden Turist har lagt opp nye sykkelruter 
i Halden (med flere innlagte besøksmål). 
Rutene er lagt inn på «Ut.no» Kostnad 
150 000, 

 Økning av tilbud med By sykkel. 
Det er lagt opp flere ladestasjoner, og økt 
antall el-bysykler i sentrum. 

 

 

I tillegg planlegges det bedre 
tilrettelegging for gående og syklende i 
øvre del av Oskleiva og fra Stadionbakken 
(over Banken) til sentrum 
(Fiskebrygga). Midlene er brukt opp for 
regnskapsåret  2020, enhetsleder antar at 
det også er brukt av enhetens egne 
midler i tillegg til de 1,5 mill.kr. for å få 
ferdigstilt de prosjekt som var ønsket 
prioritert i 2020. 
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Lokalisering og kalkyler av 
ny svømmehall 

Å gi barn svømmeopplæring er en 
livsviktig oppgave for Halden kommune 
av den  grunn må bygging av ny 
svømmehall i sentrum prioriteres. 
Kommunedirektøren bes i  første halvår 
2020 å legge frem nytt forslag til hvor 
svømmehallen skal lokaliseres og  kalkyler 
som viser både investerings- og 
driftskostnader for anlegget 

 

Iht. plan Lav risiko Det vil, i henhold til vedtak, bli lagt frem 
sak om lokalisering av ny svømmehall i 
løpet av førsta halvår 2021. 

 

Operasjonalisering av 
klimaplanen 

Kommunedirektøren bes synliggjøre 
hvilke virkemidler og tiltak som må til for 
å nå  hovedmålet på minst 60 % 
klimagassreduksjon innen 2030 og 
delmålet på 30 % innen  2023. Tiltakene 
synliggjøres og det estimeres kostnad for 
å realisere 
tiltakene.  Kommunedirektøren skal sørge 
for at alle planer og tiltak redegjør for 
hvordan  Halden kommune skal oppfylle 
1,5 grader målet. 

 

Iht. plan Middels 
risiko 

 

 Klimaplanen – vedtatt 
18.06.2020 i kommunestyret. 

 Rambøll rapport om «Tiltak og 
virkemidler for å oppnå 60% reduksjon i 
klimagassutslipp innen 2013. – lagt frem 
for politisk behandling 30.10.2020. 

 Klimabudsjettet er innlemmet i 
økonomiplanprosessen, og vedtas hvert 
år i forbindelse med budsjettet. 

 

 

Svartelistestrategi Kommunedirektøren bes utarbeide en 
strategi for bekjempelse av svartelista 
arter i kommune 

 

Iht. plan Lav risiko Strategi for arbeidet med svartelista arter 
i Halden kommune er utarbeidet og ble 
lagt frem for politisk behandling i 
hovedutvalget 06.10.2020. 

 

Tiltaksplan økt biologisk 
mangfold 

Det settes av 400 000 kroner til tiltak som 
øker det biologiske mangfoldet. Dette 
kan  brukes til etablering av skolehager, 
etablering av dammer og åpne bekker. 

 

Iht. plan Lav risiko Kommunen har fått utarbeidet en 
statusrapport «Vurdering av dagens 
kunnskapsgrunnlag om biologisk 
mangfold i Halden kommune», som ble 
ferdigstilt 1. desember 2020. Rapporten 
er utarbeidet av to biologer tilknyttet 
høyskolemiljøet i Halden, og danner 
grunnlaget for hvordan kommunen 
jobber videre med biologiskmangfold i 
2021. 
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Villaks og villsvin Det settes av 100 000 kroner til å bidra til 
samarbeidsprosjekter med 
frivillige  organisasjoner, 
næringsorganisasjoner og/eller statlige 
statlige myndigheter for å  bekjempe 
laksesykdommer og for å arbeide for å 
minske problemene med en  voksende 
villsvinbestand. 

 

Iht. plan Lav risiko Det er lagt frem sak for viltnemnda på to 
samarbeidsprosjekter hhv. villaks og 
villsvin, basert på søknader. Begge 
søknader ble avslått. 

 

 

NAV 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 

Gjennom partnerskapet har NAV-Halden som hovedmål å få flere personer i arbeid og aktivitet, bedre brukermøter 
og en pålitelig forvaltning Målet er å gi korrekte tjenester og stønader til rett tid, gi god service tilpasset brukernes 
forutsetninger og behov, og være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. 

NAV-Halden styres av et partnerskap som består av kommunedirektøren i Halden kommune, NAV direktør og leder 
for NAV- kontoret lokalt. Iht. partnerskapsavtalen avholdes to partnerskapsmøter årlig. Det skal være et likeverdig 
partnerskap som ivaretar både kommunale og statlige oppgaver. 

Utvikling og utfordringer 
 

Situasjonen rundt Covid 19 

Pandemien har skapt store utfordringer på arbeidsmarkedet, og smittebølge 2 har igjen ført til at arbeidsledigheten 
og antall permitteringer er økende. Hva angår utgifter er 3,2 millioner av overforbruket relatert til pandemien. Dette 
er utgifter til lønn/overtid for ansatte på "Corona oppgaver." I tillegg er det økte utbetalinger av 
økonomisk sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende. 

Markedsteamet vårt jobber daglig med å få NAV-brukere til å oppdatere sine CV`er, for å lette arbeidet med å bistå 
med rekruttering av arbeidskraft når det er behov for dette. Det er også ansatt 3 personer på statlige midler til å 
bistå de permitterte. Til tross for den ekstreme situasjonen vi befinner oss i, er fokuset helt klart å få de permitterte 
tilbake i arbeidslivet. Det krever for noen å få en ny kompetanse som kan benyttes i andre yrker. Her benyttes 
tiltaksapparatet i NAV.  

Arbeid med bosetting og kvalifisering av flyktninger     

Kommunestyrets vedtak om å bosette 10 flyktninger i 2020,  resulterte i kun to bosettinger i 2020.     
Kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur har gjennom voksenopplæringen ansvar for å kvalifisere 
flyktninger med rett og plikt til introduksjonsprogram i norsk, samfunnskunnskap og grunnskole.  
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 «Forvaltning» 
Dersom det er personer som til stadighet misligholder sine boutgifter og står i fare for å miste bolig, tilbyr NAV 
bistand til frivillig eller tvungen forvaltning av egen økonomi. Det er flere som ønsker denne tjenesten og står på en 
venteliste. Ny person er ansatt og kapasiteten økte i 3. tertial. 

Økonomisk rådgivning 
Økonomisk rådgiving: Det har vært noe lavere innsøkning til tjenesten de siste månedene, men vi opplever at det er 
mange tunge og krevende saker i porteføljen. Fylkesmannen i Oslo og Viken spår en sterk økning i antall tilfeller, og 
har utlyst midler til å styrke tjenesten. NAV Halden-Aremark har søkt  om 2 stillinger sammen med de andre 
kommunene i nedre Viken for å styrke dette arbeidet, og dette prosjektet starter opp i 2021. 

Kvalifiseringsprogrammet. 
Kvalifiseringsprogrammet kan inneholde tiltak og tjenester fra kommunen, fylkeskommunen, Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, andre statlige instanser, frivillige organisasjoner og private bedrifter. NAV-kontoret har 
ansvaret for at deltakeren får forsvarlig oppfølging, og må ha et tett samarbeid med tjenesteytere og andre som er 
involvert i programmet. Det er 21 deltagere som har program og deltar i statlige og kommunale tiltak. Det er 
ventelister også å denne tjenesten. Det er også her foretatt nyansettelser til ordinær KVP veilederstilling og KVP 
prosjekt. Antall personer i program vil øke utover i 2021. 

Utvidet oppfølging i NAV – SE/IPS 
Individuell Jobbstøtte (IPS/«Individual Placement and Support») er en metodikk spesielt rettet mot mennesker med 
psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Ved å kombinere fokus på jobb i samarbeid med behandlingsapparatet kan man 
internasjonalt vise til gode resultater sammenlignet med mer tradisjonelle attføringstilnærminger. Det er innvilget 
1,2 mill. i tilskuddsmidler fra helsedirektoratet til DPS Halden, enhet rus og psykiske helse Halden og NAV Halden-
Aremark. Til sammen er det 45 deltagere i dette opplegget og 16 av dem er i jobb/utdanning eller begge deler. 

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier og kartleggingsteam. 
To veiledere jobber som familiekoordinatorer i hver sin 50% stilling. Dette som tidligere var et prosjekt er nå etablert 
i ordinær drift. Familiekoordinatorene har et etablert samarbeid med bl.a barnevernet og forsterket helsestasjon. 
Begge familiekoordinatorene jobber også i et nyopprettet kartleggingsteam.  
Teamet har til hensikt å: 
•    Motta og kartlegge alle nye brukere som henvender seg ved NAV Halden med søknad om økonomisk sosialhjelp.  
•    Sikre disse brukerne riktig økonomisk og arbeidsrettet veiledning  
•    Øke muligheter for sosial og økonomisk trygghet  
•    Fremme overgang til arbeid 
•    Alle brukere som leverer en søknad om sosialhjelp, og som ikke har vært i kontakt med Nav Halden de siste 6 
måneder, skal følges opp av kartleggingsteamet  
•    Kartleggingsteamet sørger for å kalle inn vedkommende til en samtale, hvis mulig inne 48 timer  
•    I samtalen skal økonomiske forhold kartlegges. Det samme skal muligheter på arbeidsmarkedet og 
familieforhold. 

Tilskuddsmidler/prosjekter  
Det er både søkt og vi er innvilget prosjektmidler til flere prosjekter fra fylkesmannen I Viken. Midlene går i all 
hovedsak til å ansette prosjektmedarbeidere.   
  
•    Utvikling av sosiale tjenester i NAV, samarbeidsprosjekt med koordinerende enhet.  
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•    Midler til prosjekt økonomirådgivning i arbeid med lavinntektsfamilier.  
•    Pilotprosjekt identifisering av flere unge under 30 til kvalifiseringsprogrammet. Midler fra utvikling av de sosiale 
tjenestene i NAV. 
•    Velferdspiloten anvender resultater og metoder, avsluttes 2020. 
•    «Jobbsmak», prosjekt med midler fra fylkesmannen for de under 30 år. 
•    Prosjekt økonomirådgivning til de some et resultat av Coronasituasjonen. Søkt prosjektmidler  sammen med 
kommunene i nedre Viken. 
•    Søkt om midler til kartleggingsteam, innvilget kr 200.000.  

Utvalgte resultater 
 

Ved utgangen av desember har NAV Halden-Aremark et avvik for 2020 på 6,9 mkr. etter at relaterte koronautgifter 
med 3,2 millioner kroner er trukket fra. Avviket refererer seg til forbruk av økonomisk sosialhjelp og at et mindre 
antall bosatte flyktninger enn forventet fører til at integreringstilskuddet reduseres. Den gledelige nyheten er at 
forbruket av økonomisk sosialhjelp ligger under forbruket for tilsvarende periode i fjor, både for oktober, november 
og desember. Regnskapet for 2020 viser et forbruk på 65467' før koronarelaterte utgifter er trukket i fra. Regnskapet 
for 2019 viste et forbruk på 65255'. 

Antall mottagere av økonomisk sosialhjelp har 2020 i gjennomsnitt vært 507, mens det i 2019 lå på 517. En 
nedadgående trend, tross pandemien. Som beskrevet i tidligere rapporteringer er det svært sammensatt hvilken 
inngang de ulike brukerne har. Den gledelige nyheten er at antall brukere på økonomisk sosialhjelp ligger under 
antall brukere i tilsvarende periode i fjor, både for oktober, november og desember. 

Viktige begivenheter 
 

Velferdspiloten 
Fylkesmannens arbeidsgruppe for velferd og utvikling har invitert Halden kommune i Husbankens kommuneprogram 
i Østfold til samarbeid. Det er kommunenes samlede velferdsutfordringer slik de fremkommer i 
kommuneprogrammet som er lagt til grunn for samarbeidet. 

Prosjektperiode 2018-2020 

Effektmål 
Kommunene i Østfold møter en samlet regional stat og fylkeskommune, som sammen bidrar til å løse kommunenes 
helhetlige velferdsutfordringer. 

Resultatmål 
•    Utvikle en ny modell 
•    Endret arbeidsmetodikk  
•    Identifisere og dokumentere gode tiltak, metoder og arbeidsprosesser med overføringsverdi til  andre regioner 
og kommuner  
•    Identifisere og endre uhensiktsmessige regler og/eller arbeidsprosesser  
•    Løfte identifiserte uhensiktsmessige regler og/eller arbeidsprosesser til nasjonalt nivå  
•    Mer effektiv ressursbruk i kommunen og hos statlige og regionale aktører 
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•    Økt innovasjon i kommunene 
•    Dele erfaringer blant annet på veiviseren.no 

Prioriterte områder for Halden i prosjektperioden: 
1.    Bolig for velferd 
2.    Tidlig og samordnet innsats i lavinntektsfamilier med sammensatte problemer og utfordringer 
3.    Frivillighetens rolle i kommunen  

Status per desember 2020 

Generelt 
Prosjektstilling knyttet til Velferdspiloten er besatt, og det arbeides konstruktivt i forhold til målene.  
Det kommuniseres fortløpende identifiserte problemstillinger til den regionale stat gjennom innsatsleder, som er 
bindeledd til de tre lokale arbeidsgruppene. Høgskolen i Østfold er tildelt skjønnsmidler for å drive følgeforskning av 
Velferdspiloten, og skal i løpet av 2020 levere en evalueringsrapport på satsingsområdet. 

1.    Arbeidsgruppen bolig for velferd har utarbeidet status over kommunens boligforvaltning. Kommunedirektørens 
ledergruppe, som styringsgruppe for Velferdspiloten, ga arbeidsgruppen oppdraget med å fremme forslag til løsning 
på sirkulering av boliger, sett i lys av kommuneprogrammets målsettinger. Gjengs leie gjennomføres i kommunens 
utleieboliger med virkning fra 01.02.21.Det er laget en plan for å bistå de som berøres av dette, med en 
gjennomgang av deres økonomi og hjelp til å skaffe annen hensiktsmessig bolig. Samlet sett berøres maksimum 5-6 
% av kommunens minstepensjonister av endringen.  

2.    Arbeidsgruppen Tidlig innsats har fokus på å styrke en effektiv og klok ressursbruk i en samordnet bistand til 
lavinntektsfamilier. Familietjenesten er etablert i Familiens hus, med satsing på tidlig innsats gjennom felles 
prioriteringer. Det samarbeides blant annet med NAV og koordinerende fellestjenester om enkeltfamilier med 
sammensatte problemer og utfordringer. Østre Viken kommunerevisjon har gjennomført en forvaltningsrevisjon i 
Halden på Barn i lavinntektsfamilier. Deres anbefalinger samsvarer godt med målsettingene i Tidlig innsats.  

3.    Administrasjonen, gjennom samfunnsavdelingen, har utarbeidet en planstrategi for frivillighetens rolle og 
innsats i Halden. Stilling som frivilligkoordinator er besatt, og vedkommende skal koordinere det videre arbeidet med 
planen. Tiltaksmidler fra Bufdir knyttet direkte til støtte til barnefamilier med lav inntekt, tildeles gjennom samarbeid 
mellom Familiens hus, samfunnsavdelingen og NAV. Frivilligkoordinatoren skal ivareta knutepunktfunksjonen i 
kommunen. 

Økonomistatus per konto 
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Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Regnskap  
2019 

Oppr. bud. Rev. bud. Avvik i kr 

Lønn 33 156 35 280 32 947 32 947 -209 

Refusjon lønn -580 -514 -818 -818 -237 

Sum Lønn 32 576 34 767 32 130 32 130 -446 

Drift 1 480 2 182 1 228 1 228 -252 

Overføringer 68 099 68 384 53 452 53 452 -14 647 

Finansutgifter 2 368 1 848 100 100 -2 268 

Sum Utgifter 71 946 72 414 54 779 54 779 -17 167 

Brukerbetaling -163 0 -10 -10 153 

Refusjoner -6 916 -5 984 -6 828 -6 828 89 

Overføringer -22 466 -26 750 -16 300 -16 300 6 166 

Finansinntekter -1 220 -338 -100 -100 1 120 

Sum Inntekter -30 765 -33 072 -23 238 -23 238 7 528 

Netto resultat 73 757 74 109 63 671 63 671 -10 085 

 

KOSTRA Nøkkeltall 
 

Kostra-analyse 
 

 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

Dekningsgrad      

Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde (B) 

58,3 % 52,6 % 54,2 % 41,3 % 41,2 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold 
til innbyggere i alderen 20-66 år (B) **) 

5,1 % 5,1 % 4,7 % 3,0 % 3,5 % 

Grunnlagsdata (Nivå 3)      

Gjennomsnittlig utbetaling per 
stønadsmåned  (kr) *) 

10 561 11 084 11 915 10 896 10 291 

Sosialhjelpsmottakere 1 128 1 120 1 101 20 182 27 416 
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 Halden 
2018 

Halden 
2019 

Halden 
2020 

Kostragruppe 
13 

Viken 

Sosialhjelpsmottakere med 
arbeidsinntekt som hovedinntektskilde 

77 73 68 1 974 3 152 

Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt 
for barn under 18 år 

293 289       

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp 
som viktigste kilde til livsopphold (antall) 

657 589 597 8 341 11 271 

 

*) Inflasjonsjustert med deflator 

**) Justert for utgiftsbehov 

 

Halden har i 2020 hatt en nedgang i andelen mottakere av økonomisk sosialhjelp, i aldersgruppen 20 - 66 år. På tross 
av pandemien, som er krevende for både for de med og uten rettigheter til statlige ytelser, så har andelen sunket fra 
5,1 % til 4,7 % i løpet av 2020. Tendensen er at 2. halvår var bedre enn 1. halvår. Dette er et stort steg i riktig retning 
for å nærme oss sammenlignbare kommuner i kostragruppe 13 og i Viken forøvrig.  Dessverre har andelen 
mottakere av økonomisk sosialhjelp hvor sosialhjelpen er hovedinntektskilde økt. Kommunen er ikke oppe på 2018-
nivå, men pandemien som traff landet i mars 2020 etablerte en helt ny situasjon på arbeidsmarkedet, der også 
innbyggere uten rettigheter til f.eks. dagpenger økte i antall. Første halvår var uoversiktlig, men tendensen har vært 
synkende utover året, så en nedgang er forventet i 2021. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp er også svakt 
synkende, mens gjennomsnittsutbetalingen øker. Det jobbes iherdig med langsiktige tiltak på området, og virkningen 
skjøt fart i andre halvår.  

  

 

Nøkkeltall aktivitet 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel graderte sykmeldinger  50,0 % 45,0 % 

Andel personer med nedsatt arbeidsevne 
med overgang til arbeide med overgang 
til arbeidid  

43,0 % 40,0 % 

Samlet antall mottakere av økonomisk 
sosialhjelp pr mnd i snitt  

490,0 506,0 

KVP deltagere  30,0 21,0 

162



 

84 
 

 

Antall graderte sykemeldinger på 12 ukerstidspunktet: 

Sykefraværsoppfølgingsarbeidet har i 2020 vært underlagt strenge smittevernregler, og oppfølging på 
arbeidsplassene har vært begrenset. I tillegg har det ikke vært avholdt legemøter, så fokuset her har ikke vært 
optimalt gjennom året. 

Andel personer med nedsatt – overgang til jobb: 

I en pandemi, hvor økt andel permitteringer og arbeidsløshet er resultatet, er det krevende å i tillegg bedrive 
rekruttering av personer med nedsatt arbeidsevne. 

Samlet antall mottak av øko sosialhjelp. 

Som følge av situasjonen ble det også økte utgifter til sosialhjelp som en konsekvens av at arbeidsledigheten i Halden 
steg fra 3% til i overkant av 10% i første halvår. Nav Halden-Aremark kom raskt over i en situasjon hvor antall 
brukere av både statlige og kommunale ytelser hadde en betydelig økning. Antall sosialhjelpsmottagere steg fra 499 i 
februar til 571 i mars. Avtok noe i april til 530. Dermed økte også utgifter til sosialhjelp. tillegg er det utbetalt 
sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende. Deretter har antall brukere falt gjennom året, og endte på et snitt for 
506 for året. 

KVP deltagere: 

KVP-pilot-prosjektet i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet ble forsinket, også på grunn av pandemien, ble antall 
på KVP ikke økt tilstrekkelig i 2020. 

Sykefravær 
 

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2019 1,81 % 3,76 % 5,57 % 

Årlig sykefravær 2020 0,96 % 3,41 % 4,37 % 

 

Sykefraværet har vært noe stigende utover høsten, men er lavere enn samme periode i fjor. Hjemmekontor har 
skapt en mer effektiv arbeidshverdag for mange, mens noen syntes tilværelsen hjemme er tøffere enn før. 
Bedriftshelsetjenesten har vært aktivt deltakende inn i kontoret og blant annet gjennomført aktiviteter for hele 
kontoret i kontormøtene. Møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU) er gjenopptatt i oktober, og det er planlagt en mer 
systematisk tilnærming til HMS-arbeidet i 2021.  

Status politiske vedtak 
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Verbalvedtak 
 

     

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 

Bekjempelse 
barnefattigdom 

Samtidig skal det settes i gang et helhetlig 
og  tverrfaglig prosjekt for bekjempelse 
av barnefattigdom. Prosjektet skal føre 
fram til  målrettede tiltak og bør ses i 
sammenheng med 
samarbeidsprosjektet   Velferdspiloten 

 

Iht. plan Middels 
risiko 

Samarbeidsarenaene fungerer på en mye 
bedre måte nå, og det fanges opp 
problemstillinger nå som ikke ble fanget 
opp tidligere. Arbeidet fortsetter i 2021. 

 

Gode og rimelige boliger er 
viktig for sikre 
lavinntektsfamilier en 
bedre levestandard 

Det skal settes i gang et prosjekt hvor 
kommunen sammen med andre 
boligutviklere  legger til rette for sosial 
boligbygging hvor familier med lavere 
inntekt, i  etableringsfasen og eldre kan 
disponere egen bolig. Kommunale 
eiendommer, som  blir ledig, må vurderes 
om de kan reguleres og tilrettelegges for 
boliger, i tillegg til å  vurderes i et 
byutviklingsperspektiv med sikte på å 
finne felleskapsløsninger i  samarbeid 
med private gårdeiere.  

  

 

Forsinket  Oppdraget er godt i gang, og takket være 
godt samarbeid på tvers av linjer og 
avdelinger vil vi klare å komme et godt 
botilbud til denne gruppen.   

 

 

Fellesfunksjoner 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 

Totalt: 

Pr. desember 2020 leverer fellesområdet et resultat som viser et merforbruk på 4,3 mkr. Hovedårsaken til det 
samlede merforbruket er at dette området brukes for å gjøre nødvendige avsetninger i balansen i forbindelse med 
årsoppgjøret. Det er til sammen avsatt 6,6 mkr til tap på fordringer, periodisering av fakturaer, tilsynsmidler 
(smittevern), samt knyttet til et konkret forhold i den kommunale tjenesteytingen. På den annen side er 
formannskapets konto på 1,8 mkr ubrukt. 

Sammenlignet med prognosen avgitt i oktoberrapporten viser dette området store endringer. I oktober måned (og 
månedene før) ble de prognostiserte besparelsene knyttet til lavere lønnsoppgjør, pensjon og arbeidsgiveravgift på 
til sammen 27 mkr tillagt dette området i stedet for å bli fordelt på hver enkelt kommunalavdeling. Regnskapsmessig 
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blir likevel disse 27 mkr bokført på den enkelte kommunalavdeling, og den positive effekten kommer dermed til syne 
i kommunalavdelingenes rapporter.   

Brutto lønn: 

Regnskapet viser et merforbruk på 3,2 mkr. Merforbruket er i sin helhet relatert til AFP kostnader i de 3 
pensjonskassene (HKP, SPK, KLP).   

Refusjoner: 

Ikke aktuelt for dette området 

Andre utgifter: 

Regnskapet viser et merforbruk på 39,1 mkr sammenlignet med budsjett. Av dette er 33,6 mkr tekniske bokføringer i 
forbindelse med årsoppgjøret som har tilsvarende motpost under andre inntekter. Dette gjelder avskrivinger og 
bokføring av vedtaket i regnskapssaken fra 2019 om avsetning til disposisjonsfond. Utover dette viser andre utgifter 
et merforbruk på 5,5 mkr som på den ene siden består av nødvendige avsetninger i fbm årsoppgjøret på 6,6 mkr, og 
på den annen side et mindreforbruk på formannskapets konto på 1,8 mkr og mva på 0,8 mkr. 

Andre inntekter: 

Regnskapet viser en merinntekt på 38 mkr sammenlignet med budsjett. Av dette er 33,6 mkr tekniske bokføring i 
forbindelse med årsoppgjøret som har tilsvarende motpost under andre inntekter. Dette gjelder avskrivinger og 
bokføring av vedtaket i regnskapssaken fra 2019 som beskrevet under andre utgifter. Utover dette viser andre 
inntekter en merinntekt på 4,5 mkr som består av en inntektsføring fra 2019 knyttet til OU-midler på 1 mkr, en 
merinntekt på 2,6 mkr knyttet til økt kalkulatorisk avskriving fra VAR, samt mva-refusjon på 0,8 mkr  
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Sykefravær 
 

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2020 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 

VAR og Havn 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 

Området inneholder gebyrområdene vann, avløp, slam, renovasjon, feiervesen og havn. Felles for alle områdene er 
at de er hjemlet i hver sine forskrifter og lover og de finansieres av gebyrinntekter. Videre følger det strenge krav til 
kontroll og dokumentasjon av områdene.  

Vann- og avløpssektoren utarbeider hvert fjerde år hovedplan VA som legger rammer for hva som prioriteres 
innenfor områdene. Det iverksettes så tiltak i henhold til denne, herunder planlegging og bestilling av vedlikehold av 
vannbehandlings- og renseanlegg og kommunens vann- og avløpsnett. I tillegg sørger enhetene for at avløpsvann blir 
renset i henhold til rensekrav og det produseres drikkevann i henhold til drikkevannsforskriften. Man sikrer i 
tillegg distribusjon av dette. Hovedplan VA legger også rammene for investeringsarbeid med utarbeidelse av 
prosjektplaner for blant annet separering av vann- og avløpsnettet i kommunen.  

Renovasjonsområdet tar seg av innhenting av husholdningsavfall fra kommunens innbyggere. Det er også disse som 
tar seg av kommunens mange miljøstasjoner. I samarbeid med Rokke avfallsanlegg tas det også i mot mye 
husholdningsavfall her. Avdelingen tar sikte på å holde byen vår ren og behandle avfall på en forsvarlig og riktig måte 
for oss og miljøet.  

Feiertjenesten har blant annet som oppgave å ta seg av feiing av pipe og fyringsanlegg samt å føre tilsyn med 
fyringsanlegg. Dette er et viktig brannforebyggende arbeid. De har også ansvar for å føre tilsyn i særskilte 
brannobjekter. I 2020 ble det inngått avtale som vil fornye fremtidens feietjenester; Sensorikk i pipeløp vil gi oss 
flere muligheter også i et klimaperspektiv 

Innenfor Halden havn har vi mange områder; farled, som omfatter innseilingen til Halden by med det tilsyn og 
vedlikehold dette omfatter, havnerenovasjon, kai og øvrig havn med blant annet varemottak og lager. Regnskap for 
havneområdet blir behandlet i henhold til havne- og farvannsloven med unntak av selvkostområde havnerenovasjon 
som er regulert av forurensningsloven.  

Utvikling og utfordringer 
 

På vann- og avløpssiden er det gjort store investeringer de senere år. Vi har bla to hovedplaner bak oss, ny plan er 
ferdigstilt i år og vil gjelde i kommende økonomiplanperiode. Vi har fortsatt overløp og fortsatt er vanntapet stort. 
Imidlertid vil vi nå se resultater når sentrumsområdene saneres. I den kommende perioden er målet å redusere 
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overløp, vanntap og innlekk. Nytt vannbehandlingsanlegg har vært under bygging i løpet av året og vil etter planen 
stå ferdig i 2021. Da vil Halden kommune ha to vannproduksjonsanlegg som begge alene kan levere vann i tråd med 
kommunens totalbehov. 

Klimautfordringene er store og vil mest sannsynlig tilta. Overvann er et tema som fortsatt vil ha fokus. Til tross for en 
relativt gunstig geografi vil vi også ha utfordringer i Halden. Overvannsproblematikk vil ha fokus i kommende 
periode.  

Utvalgte resultater 
 

Fra året 2019 hadde områdene avløp og renovasjon underskudd på henholdsvis 0,28 mill. kr og 0,5 mill. kr. som har 
fulgt med regnskapene inn i 2020. 

For selvkostområdet vann viste etterkalkylene for året et overskudd på om lag 3,6 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak 
at vi gjennom hele 2020 har hatt en lavere rente enn man antok ved budsjettering i 2019. En liten renteendring på et 
så stort område utgjør raskt store endringer. Ved inngang til 2020 hadde området fondsmidler på 3,1 mill. kr. og man 
har dermed nå en fondsbeholdning på ca. 6,7 mill. kr. Dette er helt i henhold til hva som anbefales for 
selvkostområdene og fondsmidler kan dermed være med på å bidra til stabile gebyrøkninger samt være en buffer 
når det gjelder endring i renter og kapitalkostnader.  

For selvkostområde avløp har man dekket inn fremførbart underskudd fra året før samt avsatt ca. 6,4 mill. kr. til 
selvkostfond. Dette har, som på område for vann, sammenheng med den lave renten vi har hatt gjennom året. Avløp 
har de siste årene hatt større investeringer og en endring i kapitalkostnader får dermed større utslag her enn på 
vann. Avsatte fondsmidler vil også her være med på å bidra til stabile gebyrøkninger samt være en buffer når det 
gjelder endring i renter og kapitalkostnader.  

Selvkostområde renovasjon har, i tillegg til å dekke inn fremførbart underskudd fra 2019, avsatt ca. 0,1 mill. kr. 
selvkostfond. På grunn av mindre investeringer enn vann og avløp og dermed et  mindre anleggsregister får ikke 
renten så stort utslag her og ender på et mindreforbruk på 0,6 mill kr. Endring i gebyrer på søppellevering på Rokke 
viser at man mottar noe mindre inntekter totalt sett og det er ventet at man må ha større gebyrøkninger her 
etterhvert. Området har i tillegg nå investert i ny gjenbruksstasjon, noe som gjør at kapitalkostnadene vil øke 
fremover.  

Selvkostområde for slam har i 2020 et resultat på ca. 100 000 i mindreforbruk. Etter at slam ble innført som et eget 
selvkostområde har man gjort en god jobb på å skille slam og annet avløp fra hverandre og gebyrsatsene ble 
redusert fra 2019 til 2020. Resultat for året viser at man er på rett vei og man ender på tilnærmet lik balanse. 
Området har nå en fondsbeholdning på ca. 1,3 mill. kr. som videre vil bidra til stabile gebyrøkninger. For dette 
området, som er et lite område sammenlignet med de foregående nevnte, kan det også være aktuelt å holde 
gebyrene uendret, evt. redusere.  

Område for feiing ender for året med et mindreforbruk på ca. 1,4 mill. kr. Området hadde underskudd i 2019, men 
siden det ikke er vedtatt full selvkost her og området ikke hadde fondsmidler nok til å dekke underskudd, ble dette 
dekket inn av kommunalavdeling teknisk. Det ble derfor budsjettert med en liten økning i gebyrer og en planlagt 
avsetning til fond for å håndtere videre svingninger på området.  
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Havneregnskapet består av flere selvkostområder; farvann, havnerenovasjon, saksbehandling, kai og øvrig 
havnevirksomhet. Regnskap for havneområdet blir behandlet i henhold til havne- og farvannsloven med unntak av 
selvkostområde havnerenovasjon som er regulert av forurensningsloven. Gebyrområde farvann hadde for 2020 et 
underskudd på ca. kr. 250 000,- som er ført mot området sitt eget selvkostfond. Saldo på dette er pr. 31.12.20 på ca. 
0,7 mill. kr. Havnerenovasjon hadde et lite underskudd fra 2019 på kr. 26 000 og områdets positive resultat for 2020 
på kr. 10 000 er ført mot dette underskuddet. Områdene kai og øvrig havn hadde et samlet overskudd på om lag 
1,9 mill. kr. Overskudd er avsatt til bundet selvkostfond, beregnet til fremtidig havnevirksomhet. 

Viktige begivenheter 
 

I løpet av 2020 har vann- og avløpssektoren gjennomført mange prosjekt rundt i kommunen. Det går i hovedsak på å 
separere eldre vann- og avløpsnett. Det vil si at det legges en ledning for spillvann (avløp fra wc, sluk, dusj osv.) Dette 
vannet føres til det kommunale renseanlegget for rensing. Samtidig legges det en overvannsledning som tar vann fra 
tak, gårdsplasser, veier osv., og fører dette vannet til en resipient, for eksempel havnebassenget, bekk el. Etter at 
anlegget er ferdigstilt sendes det beskjed ut til huseierne som da må legge om sine private stikkledninger på samme 
måte. Gamle kommunale vannledninger blir samtidig skiftet ut. Dette er et viktig skritt på vei til en renere by og et 
viktig grep for miljøet.  

Etter at det ble foretatt grunnundersøkelser ved Mølen i 2014, har anlegget operert med sikkerhetsrestriksjoner for 
belastning. De siste årene har det blitt arbeidet med å forbedre grunnforholdene, oppgradere kaifront samt heving 
av plassen for å sikre at Halden kan ta i mot kunder. I enhetens strategi er utvikling og satsning på havn og 
nærområdet Mølen en viktig del av mulighetene for vekst. Området har også i løpet av året fått ferdigstilt et nytt, 
flott havnekontor, en viktig oppgradering sett i forhold til de tidligere lokalene, og et flott sted å ta i mot de som 
ankommer byen vår sjøveien.  

Området for husholdningsrenovasjon har i løpet av året ferdigstilt en ny gjenvinningsstasjon på Rokke. Denne åpnet i 
september 2020. Her har Haldens innbyggere anledning til å levere avfall med selv-sortering. Det skal være enkelt for 
innbyggere å levere avfall og på den måten bidra til en renere by samt en forsvarlig behandling av avfallet. Viktig 
både for oss og for miljøet! 

Økonomistatus per konto 
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Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Regnskap  
2019 

Oppr. bud. Rev. bud. Avvik i kr 

Lønn 34 892 27 463 27 432 28 726 -6 166 

Refusjon lønn -720 -589 -48 -328 392 

Sum Lønn 34 172 26 874 27 384 28 398 -5 774 

Drift 45 559 64 770 64 148 57 994 12 435 

Kjøp av produksjon 29 319 26 936 27 573 27 573 -1 746 

Overføringer 27 538 147 147 121 

Finansutgifter 79 930 63 816 74 324 74 324 -6 407 

Sum Utgifter 154 834 156 059 166 193 160 039 4 403 

Brukerbetaling -182 971 -170 418 -187 296 -184 218 -1 246 

Refusjoner -73 -609 -147 -147 -75 

Overføringer -617 0 0 0 617 

Finansinntekter -6 147 -10 933 -6 133 -4 072 2 075 

Sum Inntekter -189 808 -181 960 -193 577 -188 437 1 371 

Netto resultat -801 973 0 0 0 

 

 

Nøkkeltall aktivitet 
 

Avløp 
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Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel tilkn. etter utsending av 
henstilling/pålegg /år  

100,0 % 28,1 % 

Andel tilkn. etter 
iverksetting/tvangsgjennomføring 

0,0 % 0,0 % 

Prosentavvik renset avløpsvann i forhold 
til idealavløpvannmengde 12 000 
m3/døgn pr 3.t. 

100,0 % 118,2 % 

Rensegrad i prosent av målt mengde 
fosfor i vannprøver inn og ut av 
renseanlegg 

90,0 % 90,3 % 

Mengde i overløp ledningsnett og 
Remmen RA 

0,0 % 5,7 % 

 

slam 
 

   

Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Andel slam minimum kvalitetsklasse 2  100,0 % 100,0 % 

 

Vann 
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Nøkkeltall/indikator Mål 2020 Resultat  
2020 

Prosent produsert vann til forbruk basert 
på idealvannproduksjon (12000 m3/d) 
Avvik fra idealproduksjon = > 100 

100,0 % 123,0 % 

Andel ledningsbrudd reparert innen 8-
timer 

100,0 % 100,0 % 

Andel prøver som oppfyller forskriftenes 
krav til kvalitet 

100,0 % 100,0 % 

Andel vannprøver med pH-verdi innenfor 
mål. 

100,0 % 100,0 % 

 

Vedrørende indikator "mengde overløp i ledningsnett og Remmen RA" har det for siste tertial vært problemer med 
driftskontroll og derfor ikke vært mulig å få ut målt mengde i ledningsnett, kun mengde for Remmen RA. Tall for siste 
tertial blir derfor ikke sammenlignbare med resten av året.  

Sykefravær 
 

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2019 1,13 % 2,46 % 3,59 % 

Årlig sykefravær 2020 0,86 % 1,20 % 2,06 % 

 

Årsregnskap 
 

Bevilgningsoversikter - drift (1A) 
 

171



 

93 
 

 

 

Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens drift. Det foreløpige driftsregnskapet for 2020 er avlagt med ett 
mindreforbruk på om lag 0,27 mkr. 

Brutto driftsresultat 
Brutto driftsresultat viser resultatet av driften før finanspostene. Brutto driftsresultat + motpost avskrivinger skal 
være like stort eller større enn finanspostene. Hvis ikke har ikke kommunen midler til å dekke sine 
finansforpliktelser. Brutto driftsresultat i 2019 ble 78,2 mkr. 
Brutto driftsresultat + motpost avskrivinger utgjør til sammen 211 mkr. Finanspostene utgjør 162,2 mkr i 2020. 
 
Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat viser hvor mye av driftsresultatet som kan disponeres til avsetninger, og eller til inndekning av 
tidligere års underskudd. 
I tillegg kan et positivt netto driftsresultat være med på å finansiere investeringer. Derfor har man anbefalt at netto 
driftsresultat bør utgjøre om lag 1,75 % årlig for å sikre en forsvarlig formuesforvaltning. I dette ligger det altså at 
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kommunene bør finansiere deler av sine investeringer med deler av netto driftsresultatet. 
 
Kommunens brutto driftsresultat viser en forbedring fra 2019 til 2020 hvor resultatgraden øker fra 3,4 % til 4,1 % av 
samlede driftsinntekter. Dette er også nødvendig så lenge netto finanskostnader øker i samme periode. Netto 
driftsresultat viser en forbedring fra 2019 – 2020 hvor resultatgraden øker marginalt fra 2,57 % til 2,59 %.  

1,75 % netto driftsresultat for Halden kommune ville for 2020 utgjøre 32,9 mkr.  
 
Regnskapsmessig resultat 
Driftsregnskapet for 2020 er foreløpig gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på om lag 0,27 mkr. 
Mindreforbruket utgjør 0,014 % av totale driftsinntekter. Netto er det brukt 27,1 mkr av bundne fond, det er 
overført 13,2 mkr fra drift til investering. 

Kommunens driftsinntekter 

Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde. Hele 68,0 % av kommunens virksomhet finansieres av 
skatt- og rammetilskudd. Dette er om lag samme driftsnivå sammenlignet med 2019 hvor den statlige finansieringen 
utgjorde 68,1 % av inntektene. 

 

Andre statlige overføringer, som i all hovedsak vil være andre typer statstilskudd (herunder også tilskudd til 
ressurskrevende brukere) utgjør om lag 3,8 %, mens overføringer med krav til motytelse (Refusjonsordninger inkl. 
syke- og fødselsrefusjoner) utgjør også om lag 11,11 % av driftsinntektene i 2020. Under posten andre salgs- og 
leieinntekter vil man typisk finne kommunale avgifter, plan- og byggesaksgebyrer, samt husleieinntekter. Posten 
utgjør om lag 12,1 % av kommunens inntekter, mens brukerbetalinger og eiendomsskatt kun utgjør hhv. 2,4 % og 2,6 
%. Samlet sett utgjør egenandeler, gebyrer og avgifter som kommunens innbyggere og næringsvirksomhet betaler 
om lag 13,5 % av kommunens totale inntekter. 
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Kommunens driftsutgifter 
 
Lønn og sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) utgjør den største posten av kommunens totale utgifter. I 
2020 utgjør lønn og sosiale utgifter 58,2 % av kommunens totale driftsutgifter. 
I 2019 utgjorde tilsvarende post 60,88 %, som viser en prosentmessig liten nedgang totalt sett, men kostnadsmessig i 
kroner er det en liten økning på omkring 4 mkr da det i 2019 var totale lønnskostnader på 1,501 mkr, mens det i 
2020 var 1,505 mkr. 
I dette ligger en utvikling i lønnskostnad som gjenspeiles i små justeringer omkring lønnsoppgjør og årsverk. 

 

Halden kommune brukte i 2020 om lag 28,8 % av totale utgifter til driftsmessige innsatsfaktorer, både i og utenfor 
tjenesteproduksjon, sammenlignet mot 30,72% i 2019. Omlag 7,8 % til overføringer til andre (tilskudd til private 
barnehager, sosialstønad ect). Avskrivingene, som gir ett bilde av kapitalslitet på kommunens anleggsmidler, 
utgjorde om lag 5,1% i 2020 mot 4,69 % i 2019. 
 
Finansområdet 
Netto finanskostnader har økt med 30 mkr fra 2019 til 2020. I dette ligger en reduksjon i renteutgifter og 
låneomkostninger på om lag 6,8 mkr, en økning i avdrag på lån med 35,85 mkr samt en økning i renteinntekter og 
utbytte på omlag 0,4 mkr. 
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Sum bevilgninger drift, netto (1B) 

 

 

Bevilgningsoversikter - investering (2A) 
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Balanse 
 

Kommunens balanse gir uttrykk for forestående forpliktelser og fordringer. I tillegg fremkommer utviklingen av 
kommunens finansielle situasjon og forventet utvikling i årene fremover. Det ligger svært mye nyttig 
styringsinformasjon i balansen, og utviklingen de siste årene gjenspeiler utviklingen de årlige i drifts- og 
investeringsregnskapene. 
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Anleggsmidler 
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Alle anleggsmidler anses som eiendeler. Anleggsmidler er i prinsippet noe et selskap kan «selge» eller på annen måte 
avhende, og anses rent regnskapsmessig som en «sikkerhet» dersom det skulle bli dårlige tider. Likevel, vil det ikke i 
praksis alltid være slik at anleggsmidler enten kan selges eller kreves inn på annen måte. Anleggsmidler består av 
faste eiendommer og anlegg (inkl. tomter, gater/veier ect.), maskiner, inventar, utstyr og annet teknisk materiale. I 
tillegg finner vi her utlånte midler (som enten er skaffet til veie som følge av låneopptak (startlån) eller oppspart 
egenkapital), kommunens anskaffelse av aksjer og eierandeler, samt pensjonsmidlene som pensjonskassene 
forvalter på vegne av kommunen. 

Totalt har anleggsmidlene økt med 520,9 mkr fra 2019 til 2020. Av denne økningen står økningen av 
pensjonsmidlene for 201,9 mkr og anleggsmidlene for 303.9 mkr. Posten for aksjer og andeler har økt med omlag 2,6 
mkr. Utlån har økt med ca. 12,45 mkr. 

Pensjonsmidlene bør ikke sees isolert da de henger sammen med pensjonsforpliktelsen som bokføres som langsiktig 
gjeld. Pensjonsforpliktelsene er redusert med 31,9 mkr fra 2019 til 2020. Sett i sammenheng med pensjonsmidlene 
er midlene større enn forpliktelsen. 

Omløpsmidler 

Omløpsmidler består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer og premieavvik. Regnskapsført verdi på kommunens 
omløpsmidler var 785,5 mkr ved utgangen av 2020. Det er en reduksjon på om lag 262 mkr kr. fra 2019. Bokført 
verdi av kortsiktige fordringer er redusert med 252,5 mkr der endringen består i en økning i kundefordring på 25,5 
mkr og en reduksjon i premieavvik på 278 mkr. Bankinnskudd er redusert med 9,5 mkr.  Årsaken til den relativt sett 
store reduksjonen i premieavvik er at kommunen tidligere år har hatt ulik praksis mht henføring av hhv premieavvik 
og amortisering av tidligere års premieavvik til riktige balansekontoer. Dette er nå endret og ompostert slik at 
premieavvik i form av negative premieavvik (netto etter amortisering) vises på fordringssiden, mens positive 
premieavvik (netto etter amortisering) vises på gjeldssiden. 

Arbeidskapital og likviditet 

Endring i arbeidskapitalen (i balansen) gir uttrykk for de endringer som er gjort i omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
Premieavviket er midler som er innbetalt til pensjonsselskapene, og som skal utgiftsføres i de påfølgende års 
regnskaper. Premieavvik oppstått før 2011 kostnadsføres med 1/15 del hvert år, premieavvik oppstått mellom 2011 
og 2013 med 1/10 del hvert år, og premieavvik oppstått i 2014 med 1/7 del hvert år i de påfølgende 7 årene. 

Amortiseringskostnaden (kostnadsføring av tidligere års positive premieavvik) er fortsatt i opptrappingsfasen og vil 
medføre stadig økte kostnader i de kommende års driftsregnskaper. I tillegg til å være en utsatt «kostnadsbombe» i 
balansen, er ordningen med premieavvik også en stor tilleggsbelastning på likviditeten. Videre føres positive 
premieavvik som kortsiktig fordring, men siden kapitalen er bundet opp (kan ikke kreves tilbake for å frigjøre 
betalingsmidler) kan ikke premieavvik anses som likvide midler. 

Arbeidskapitalen skal gi et bilde av kommunens betalingsevne på sikt, men bør da korrigeres for premieavvik for å gi 
et bilde av den reelle betalingsevnen. 

Arbeidskapital 2020 

Omløpsmidler 785 523 567 

Kortsiktig gjeld -331 365 466 
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Opprinnelig arbeidskapital 454 158 101 

Netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift -328 258 983 

Ubrukte lånemidler inkl. startlån - 100 555 009 

Reell arbeidskapital -28 344 109 

Egenkapital  

Egenkapitalen viser fondsbeholdninger, prinsippendringer og hvor mye av eiendelene som er finansiert med egne 
midler. Egenkapitalen viser også det regnskapsmessige resultatet hvis det er et merforbruk man ikke kan inndekke ut 
over strykningsreglene. Et eventuelt mindreforbruk skal etter ny lovgivning avsettes til disposisjonsfond. For 2019 
viser regnskapet et mindreforbruk på kr 18,9 mkr, for 2020 var det et mindreforbruk på 0,27 mkr. 

Videre viser regnskapet statlig bestemte endringer av regnskapsprinsipper belaster egenkapitalen med netto 14 mkr. 
Det eneste som isolert sett er med på å begrense den negative egenkapitalen i Halden kommune er 
fondsbeholdningen. Sum fondsbeholdning utgjør 370,4 mill. kr. ved utgangen av 2020. 

  Regnskap 2019 Regnskap 2020 

Disposisjonsfond 119 017 994 146 424 179 

Bundne driftsfond 49 398 063 76 511 028 

Ubundne investeringsfond 76 699 240 74 482 325 

Bundne investeringsfond 53 953 043 73 018 030 

Totalt har Halden kommune en positiv egenkapital på 1 380 mill. kr. ved utgangen av 2020. Dette er en forbedring 
fra 2019 på 313,4 mill. kr. Dette er hovedsakelig som følge av økte midler i fondsbeholdningen samt øking i 
kapitalkonto som følge av at netto belastning viser en økning i kapital på 259,8 mkr.  

Det skal samtidig opplyses om at regnskapsført egenkapital ikke nødvendigvis gir ett riktig uttrykk for den reelle 
egenkapitalen i kommunen. Dette fordi det kan ligge skjulte reserver i verdien av så vel aksjer og andeler, som 
bygninger og andre eiendommer (tomter blant annet). 

Langsiktig gjeld 

Langsiktig gjeld består av pensjons-forpliktelser og langsiktige lån tatt opp som finansering av investeringer og 
videreformidlingslån(utlån). Fra 2019 til 2020 har kommunens langsiktige gjeld økt med 194,5 mkr.  Underliggende 
har pensjonsforpliktelsen blitt redusert med 53,7 mkr, mens langsiktige lån er økt med 248,25 mkr. 

  

Kortsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld viser hva som ligger av betalingsforpliktelser i relativt nær fremtid. Ved utgangen av 2019 var 
kortsiktig gjeld 580,4 mill. kr, og ved utgangen av 2020 var den 331,4 mkr. Altså en reduksjon på om lag 250 mkr. 

Under posten omløpsmidler i balansen er premieavviket en størrelse, som også figurerer under posten kortsiktig 
gjeld i balansen. Her er det derimot de negative premieavvikene som kommer til uttrykk. (Under omløpsmidlene er 
det de positive premieavvik som føres). 
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Ved negativt premieavvik har pensjonskassene beregnet en lavere premie enn de strengt tatt har hatt behov for. 
Dette føres da som en utgift umiddelbart (samme år som det har oppstått) og inntektsføres i driftsregnskapene de 
påfølgende årene. Posten negativt premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er redusert med 295,5 mkr, mens annen 
kortsiktig gjeld (blant annet leverandørgjeld) har økt med 34,3 mkr. Årsaken til den relativt sett store reduksjonen i 
kortsiktig gjeld er at kommunen tidligere år har hatt ulik praksis mht henføring av hhv premieavvik og amortisering 
av tidligere års premieavvik til riktige balansekontoer. Dette er nå endret og ompostert slik at premieavvik i form av 
negative premieavvik (netto etter amortisering) vises på fordringssiden, mens positive premieavvik (netto etter 
amortisering) vises på gjeldssiden. 

Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 22 
Løpenr.: 60084/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 11.05.2021 21/15 

 
 

Informasjon fra kommunedirektøren vedr. kommunens håndtering av 
forurensende jordmasser ved Saugbrugsforeningens gamle 
impregneringsverk i Halden. 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kommunedirektørens informasjon i saken tas til orientering.  

 
Fredrikstad, 12.03.2021 
 
 

Vedlegg 
Kopi av bekymringsmelding sendt miljødirektoratet 24.02.2021. – sladdet/offentlig versjon 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets leder fikk i slutten av februar kjennskap til at det det var sendt en 
bekymringsmelding til Miljødirektoratet. Bekymringen fremmet bla. påstander i retning av at 
Halden kommune har blandet ut masser for å derved å gjøre de mindre miljøfarlige. Leder 
ba, på bakgrunn av at det er uheldig at slike påstander fremmes, om kontrollutvalget kunne 
få oversendt det materialet som var innhentet. Dette fikk kontrollutvalget oversendt 1. mars 
2021. 
 
Kontrollutvalget har invitert kommunedirektøren for å informere om rutinene rundt 
kommunens håndtering og rapportering av farlig avfall.  
Kommunedirektøren har fått oversendt kopi av bekymringsmeldingen. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. Kontrollutvalget kan 
imidlertid, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, undersøke saker som kan 
tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og 
retningslinjer den er underlagt. 
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Kontrollutvalget bør legge informasjonen fra kommunedirektøren, samt den dokumentasjon 
som foreligger, til grunn for om de ønsker å gå ytterligere videre med saken.  
Sekretariatet råder utvalget til å ta kommunedirektørens redegjørelse i saken til orientering, 
samt å vurdere, ut fra den informasjonen som blir gitt i møtet, om ytterligere vedtak bør 
fattes. 
 

183



184



185



186



187



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 23 
Løpenr.: 78367/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 11.05.2021 21/16 

 

Henvendelse – og informasjon fra kommunedirektøren vedr. Halden 
kommunes rutiner og oppfølging rundt innsynsbegjæringer. 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kommunedirektørens informasjon i saken tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget tar henvendelsen i brev av 12.03.2021 til orientering og bringer 

informasjonen med seg til det videre arbeidet med «Plan for forvaltningsrevisjon 2022-
2023». 

 
Fredrikstad, 07.04.2021 
 
 

Vedlegg 
 Brev til kontrollutvalget fra A. Sigmundstad, datert 12.03,2021 
 Tilleggsdokument – fra A. Sigmundstad, mottatt 12.03.2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Offentlighetslova. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk en mail 12. mars 2021 vedrørende manglende/sent svar på 
innsynsbegjæring i en konkret sak. Innsynsbegjæringen ble ifølge avsender sendt 
kommunen 17. februar 2021. 3. mars fikk avsender en telefon med oppfordring om å justere 
innsynsbegjæringen, dette ble gjort samme dag. 12. mars trekker avsender 
innsynsbegjæringen da saken det ble ønsket innsyn i var endelig behandlet i kommunestyret 
uten at innsynsbegjæringen ble imøtegått. 
 
Kontrollutvalget mottar samme dag 12.mars 2021 en mail med et tilleggsdokument med 
informasjon om at avsender har tatt spørsmålet rundt «manglende rutiner m.v. i Halden 
kommune for å besvare innsynsbegjæringer» opp med ordfører/formannskapet i 2019. 
Avsender vil med dette understreke at dennes oppfatning er at dette kan peke i retning av 
systemsvikt og dermed ikke kun er en enkelt stående hendelse. Dokumentet inneholder 
både spørsmål til òg svar fra ordfører. 
 
Det er Offentlighetslova kapittel 4 §§ 29-32 som regulerer hvordan saksbehandling og klage 
vedr. innsynsbegjæring skal foregå. 
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§29 slår fast at Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og 
sjølvstendig. Kravet skal avgjerast utan ugrunna opphald. 
 
I NOU 2003:30 Ny Offentlighetslov kap. 22 merknader til de enkelte bestemmelser står det: 

«Til § 32 Krav til saksbehandlingen (* Vedtatt som § 29 *) 
LOV-2006-05-19-16-§29 
Bestemmelsen gir regler for hvordan og hvor raskt et krav om innsyn skal behandles. 
[…] Annet punktum fastslår at kravet skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Dette vil si så 
snart som praktisk mulig. De fleste innsynskrav er så kurante at det bør avgjøres samme dag 
de mottas. Dersom det er behov for å gjøre undersøkelser, kravet reiser vanskelige spørsmål 
eller det er arbeidskrevende fordi det gjelder en svær mengde dokumenter, kan organet bruke 
mer tid, men også i slike tilfeller må organet etterstrebe å behandle kravet så snart det er 
praktisk mulig» 

 
Kontrollutvalgets leder har invitert kommunedirektøren til kontrollutvalgets møte for å 
redegjøre for rutiner rundt innsynsbegjæringer, og oppfølging av disse. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift.  
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært 
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må 
behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på 
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen som 
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. Politiske 
vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig 
klageinteresse, kan derimot ikke påklages. 
 
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. 
 
Avsender ønsker primært at kontrollutvalget skal vurdere å gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon på området. Kontrollutvalgets skal i løpet av året utarbeide en «Plan for 
forvaltningsrevisjon 2022-2023», i forkant av planen vil utvalget bla. få fremlagt en risiko- og 
vesentlighetsanalyse som skal danne grunnlag for planen.  
 
Sekretariatet vil råde utvalget til å ta med seg informasjonen fra dagens møte inn i arbeidet 
med «Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023» og samtidig etterse at området gjennomgås i 
risiko- og vesentlighetsanalysen.  
 
Videre råder sekretariatet utvalget til å ta kommunedirektørens redegjørelse i saken til 
orientering, samt å vurdere, ut fra den informasjonen som blir gitt i møtet, om ytterligere 
vedtak bør fattes. 
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Til:  
Kontrollutvalget,  
Halden kommune        12.03.2021 
 
 
 
 
 
 
Bakgrunn:  
17. februar sendte jeg en innsynsbegjæring til Halden kommune for å få en bedre forståelse av 
det som nå omtales som Os prosjektet. Etter tre purringer fikk jeg 3. mars en telefon fra en 
saksbehandler i Halden kommune – og valgte i samråd med nevnte saksbehandler å justere 
innsynsbegjæringen.   
 
Selv etter at innsynsbegjæringen ble justert og oversendt Halden kommune igjen, ble den 
stående ubesvart – selv etter en ny rekke rekke purringer til Halden kommune.  
 
Da saken vedrørende Os prosjektet var til behandling i hovedutvalgene, formannskapet og til 
slutt kommunestyret – sto min innsynsbegjøring ubesvart. Dette mer enn tre uker etter at den 
opprinnelige innsynsbegjæringen ble sendt Halden kommune.  
 
Etter at saken vedrørende Os prosjektet ble sluttbehandlet i kommunestyret, trakk jeg min 
begjæring om innsyn.  
 
Hva har jeg bedt om innsyn i: 
Jeg har bedt om innsyn i referater og protokoller fra møter i Styringsgruppa for Os prosjektet, 
samt den dialog og kontakt som har vært mellom politisk og administrativt nivå i sakens 
anledning.  
 
 

 
 
Tidslinje: 
17. februar.  Innsynsbegjæring sendes Halden kommune.  
24. februar. Purring på innsynsbegjæring sendes Halden kommune. 
1. mars.  Purring på innsynsbegjæring sendes Halden kommune. 
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2. mars.  Mottar tre eposter fra Halden kommune med dokumentasjon – primært 
illustrasjonsfoto som er sendt ordfører fra prosjektleder, samt en ikke 
fullstendig oppstilling av referater fra flere brukermedvirkningsmøter.  

3. mars.  Epost fra undertegnede til Halden kommune hvor jeg takker for mottatt 
informasjon, men at jeg likefullt anser min innsynsbegjæring for å stå ubesvart.  

3. mars.  Mottar en telefonhenvendelse fra saksbehandler i Halden kommune. I samråd 
med saksbehandler endrer, justerer og korrigerer jeg min opprinnelige 
innsynsbegjæring – før denne igjen sendes Halden kommune.   

9. mars.  Purring på innsynsbegjæring sendes Halden kommune. 
9. mars. Saken jeg har bedt om innsyn i – behandles i hovedutvalget.  
10. mars. Utførlig purring og etterlysning av svar sendes ordfører og rådmann i Halden 

kommune.  
10. mars. Saken jeg har bedt om innsyn i – behandles av formannskapet.  
11. mars. Jeg publiserer en sak på min offentlige facebookside under overskriften «når 

ingen svarer», og tagger de politiske partiene i Halden – samt Halden 
kommune.  

11. mars.  Saken på facebook kommenteres av saksbehandler i Halden kommune.  
11. mars. Jeg mottar en telefonsamtale fra saksbehandler i Halden kommune.  
11. mars.  Jeg sender en henvendelse til ordfører og rådmann hvor jeg konstaterer at 

saken nå er til endelig behandling i kommunestyret, og at min 
innsynsbegjæring fremdeles står ubesvart.  

12. mars.  Jeg trekker min begjæring om innsyn.  
 

 
 
Vurderinger: 
Offentlighetslovens paragraf 29 slår fast at krav om innsyn "skal avgjerast utan ugrunna 
opphald". Sivilombudsmannen har i flere uttalelser lagt til grunn at en innsynsbegjæring bør 
kunne behandles samme dag som den mottas - eller i det minste i løpet av en til tre 
arbeidsdager.  
 
Formålet med Offentlighetsloven er; «å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og 
gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske 
deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå 
ålmenta.» 
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Utgangspunktet for loven er at hvem som helst kan be om innsyn i (nesten) hva som helst. 
Om innsyn skal nektes, må det begrunnes med et saklig og reelt behov – og behovet må 
hjemles i lov eller forskrift.  
 
Etter min oppfatning er det uheldig at en innsynsbegjæring etter gjentatte purringer blir 
stående ubesvart i mer enn tre uker – når det er søkt om innsyn i en sak som er en viktig del 
av det offentlige ordskiftet – og som også er til politisk behandling.  
 
Etter min oppfatning bidrar dette hverken til å bygge tillit, sikre informasjonsfrihet – eller 
legge til rette for innbyggerdeltakelse og en offentlig debatt om de store og viktige politiske 
sakene som vil legge premissene for utviklingen av haldensamfunnet i ti-år fremover.  
 
 
Hvorfor henvender jeg meg til Kontrollutvalget 
Slik jeg oppfatter Kontrollutvalgets mandat og myndighet, er Kontrollutvalget det folkevalgte 
organet som har som oppgave å følge opp Halden kommunes egenkontroll, internkontroll, 
etterlevelse av gjeldende regelverk – og å etterse at nødvendige rutiner og er etablert og 
ressurser allokert – nettopp for at Halden kommune skal kunne opptre i henhold til gjeldene 
lover og regler, og i tråd med god forvaltningsskikk.  
 
Etter min oppfatning har Halden kommune i denne saken hverken opptrådt i henhold til 
gjeldene lover og regler, eller i tråd med god forvaltningsskikk.  
 
Det er vanskelig å se at min begjæring om innsyn er behandlet «uten ugrunna opphold», eller 
at Halden kommune i denne saken på en god måte har bidratt til «å leggje til rette for at 
offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og 
ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det 
offentlege og kontrollen frå ålmenta» - slik Offentlighetsloven legger opp til i sin 
formålsbestemmelse.  
 
Jeg vil derfor anmode Kontrollutvalget å vurdere en forvaltningsrevisjon på området, 
eventuelt vurdere andre kontrolltiltak for å forsikre seg om at Halden kommune settes istand 
til å møte innbyggere og en fri og uavhengig presse som ber om innsyn på en tilfredsstillende 
måte.  
 
Det burde være unødvendig å minne om at åpenhet i forvaltningen og offentlighetens rett til 
innsyn, er en viktig demokratisk kontrollfunksjon – og av avgjørende betydning for at vi som 
innbyggere skal kunne delta i et offentlig ordskifte om løpende politiske saker.  
 
 
 
Arve Sigmundstad,  
Halden 
Tlf: 97 77 20 29 
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Tilleggsdokument – til tidligere oversendt anmodning om at Kontrollutvalget vurderer 
en forvaltningsrevisjon  
Jeg viser innledningsvis til mitt brev av 12.03.2021, hvor jeg påpeker det jeg oppfatter som 
manglende rutiner m.v. i Halden kommune for å besvare innsynsbegjæringer.  
 
Jeg vil for ordens skyld dokumentere at dette ikke er noen ny problemstilling i Halden 
kommune, og jeg viser således til to forespørsler jeg tok opp med ordføreren i formannskapet 
6. juni 2019. Dette for å understreke at dette etter min oppfatning ikke bare er en 
enkeltstående hendelse, men noe som kan peke i retning av en systemsvikt.  
 

 
 
 
Ordførerens svar på forespørslene, slik det er dokumentert i protokollen fra 
formannskapsmøtet 6. juni 2019.  
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For alt jeg vet kan dette ha vært fulgt opp i en egen dialog mellom ordfører og rådmann. Jeg 
kan likevel ikke erindre å ha sett en egen rapportering tilbake til formannskapet eller 
kommunestyret nettopp for å vise hvilke tiltak som er iverksatt, eller hvordan punktene 
vedrørende journalføring og innsyn er eller var planlagt forbedret.  
 
 
Arve Sigmundstad,  
Halden 
Tlf: 97 77 20 29  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 18 
Løpenr.: 33845/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 11.05.2021 21/17 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
  
  

Fredrikstad, 11.02.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.02.2021 
2. Kommunestyrevedtak 04.03.2021, sak 33/2021 «Kontrollutvalgets årsmelding 2020» 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.02.2021ligger vedlagt til orientering. 
 
Kommunestyret behandlet den 04.03.2021 kontrollutvalgets årsmelding for 2020, enstemmig 
vedtatt som innstilling. 
  

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
 

195



 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Halden 
 
 
 
Møtedato: 09.02.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17.30 til kl. 18:45 
Møtested: Teamsmøte, møterom  
Fra – til saksnr.: 21/1 – 21/11  

 
Frammøteliste 
Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Roar Lund (H), leder X  

Torhild G. Huseby (Sp), nestleder X 
 

Roar G. Andersen (Pp) X 
 

Ketil Rønning  (Ap) X  
Mariann Faraasen (H) X 

 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal 
 
Møtende fra revisjon  
Deloitte AS: Kjartan Kvamme 
Østre Viken kommunerevisjon IKS: Daglig leder Jolanta Betker og Forvaltningsrevisor Casper 
Støten 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunaldirektør Roar Vevelstad 
 
Andre: 
Ordfører Anne-Kari Holm var til stede under sak 21/10 pkt 1.  
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Roar Lund, leder  Torhild G. Huseby 

   
 
 

Merknader 
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Sakliste 
 
   

PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/3 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Bruk av kvalitetssystemet 
"Risk-Manager" i grunnskolen 

 

PS 21/4 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020 - Halden 
kommune 

 

PS 21/5 Overordnet revisjonsstrategi for 2020 - Halden kommune  

PS 21/6 Etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering 
og valg av kontrollområde 

 

PS 21/7 Kontrollutvalgets Årsmelding 2020  

PS 21/8 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev  

PS 21/9 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor  

PS 21/10 Referater og meldinger  

PS 21/11 Eventuelt  
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PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Haldens behandling 09.02.2021: 

Utvalgsleder foreslo å la Ordfører orientere i sak 21/10 pkt. 1 i starten av møtet, for øvrig 
følges sakslista. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 09.02.2021: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:  
Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder 

Kontrollutvalget Haldens behandling 09.02.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 09.02.2021: 

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder  
 
 
 

PS 21/3 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Bruk av 
kvalitetssystemet "Risk-Manager" i grunnskolen 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 Prosjektplan «Bruk av kvalitetssystemet RiskManager i grunnskolen», godkjennes 

Kontrollutvalget Haldens behandling 09.02.2021: 

Leder innledet saken  
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 09.02.2021: 

Prosjektplan «Bruk av kvalitetssystemet RiskManager i grunnskolen», godkjennes 
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PS 21/4 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020 - 
Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering  

Kontrollutvalget Haldens behandling 09.02.2021: 

Leder innledet saken  
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 09.02.2021: 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 
 
 

PS 21/5 Overordnet revisjonsstrategi for 2020 - Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 Overordnet revisjonsstrategi for 2020, tas til orientering 

Kontrollutvalget Haldens behandling 09.02.2021: 

Leder innledet saken  
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 09.02.2021: 

Overordnet revisjonsstrategi for 2020, tas til orientering 
 
 

PS 21/6 Etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering og valg av kontrollområde 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forenklet etterlevelseskontroll til orientering. 
2. Kontrollutvalget vedtar følgende risikoområde for etterlevelsesrevisjon 2020; 

(.....................................) 
3. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 

2021 

Kontrollutvalget Haldens behandling 09.02.2021: 

Leder innledet saken  
 
Revisjonen redegjorde for saken 
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Utvalget drøftet saken og valgte området Drift/Investering til pkt. 2 i innstillingen. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt med Drift/Investering innlemmet i pkt. 2. 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 09.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll til orientering. 

2. Kontrollutvalget vedtar følgende risikoområde for etterlevelsesrevisjon 2020; 
Drift/Investering 

3. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021 

 
 

PS 21/7 Kontrollutvalgets Årsmelding 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes. 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 

Kontrollutvalget Haldens behandling 09.02.2021: 

Leder innledet saken  
 
Sekretariatet redegjorde for saken.  
Det hadde sneket seg inn en feil under parti tilhørighet i rapporten, som blir rettet før den 
sendes kommunestyret 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 09.02.2021: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes. 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
 
 

PS 21/8 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 

Kontrollutvalget Haldens behandling 09.02.2021: 

Leder innledet saken  
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 09.02.2021: 

Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 
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PS 21/9 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

Kontrollutvalget Haldens behandling 09.02.2021: 

Leder innledet saken  
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 09.02.2021: 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 
 

PS 21/10 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Haldens behandling 09.02.2021: 

Leder innledet saken  
 
Pkt. 1: Ordfører redegjorde for saken om mottatt klage på oppførsel av en utvalgsleder. 
Ordfører opplyste bla. at hun har hatt møte med alle utvalgsledere, hvor tema var 
kjøreregler/oppførsel i offentlige møter i Halden kommune. 
 
Utvalget tar redegjørelsen fra ordfører til orientering og avslutter saken. 
 
For øvrig vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 09.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse i sakens pkt.1, til orientering 
2. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 
 
 

PS 21/11 Eventuelt 

Kontrollutvalget Haldens behandling 09.02.2021: 

- FKTs veileder for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, har vært på høring og 
ØKUS KOF har sendt et svar. Utvalget holdes orientert videre i saken. 

- NKRFs kontrollutvalgskonferanse går digitalt i år, påmelding er ikke åpnet enda, frist er 
8. april. Utvalget holdes orientert.  

 

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 09.02.2021: 
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Kommunestyrets behandling av sak 33/2021 i møte den 04.03.2021: 

Behandling  

Roar Lund (H) fremmet kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 

  

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 19 
Løpenr.: 33857/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 11.05.2021 21/18 

 

Eventuelt
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